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 كلوة شكر

ػًٍ  ٕٔىعٗ خخلدِٕص فَُك ُِٙوع ِٕعًي ٤ٕفص خٌعٙدَوٍ يف ُٚ يف ِٕعهً ٍٖ٘ خٌىؼُمص ػل
ٌىً ِٓ ؤٔهُ ِٓ لَُر ؤو زؼًُ يف بصلدق فؼدٌُدض خدلُٙوع، و يف ٤ٍُؼعهُ ظىـُٗ وٍّص ٘ىُ 

ػ١ى خٌٍفٕص و شلؽٍهد يف بىل و  ،َجُٓ خٌٍفٕص خخلدٜص زدٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ خًٌُٕ ٘ىُر زّٕىًٔ
 ٔمد٘دض خدلٕعًي خًٌوعىَ زلًّ خٌؼُّخين  زىوسّش.

إٔص يف ٍ٘خ خدلُٙوع: وِخَش خًٌوٌص خدلىٍفص حبمىق خالٕٔدْ ُٙودء خدلٌُ ىـٗ خٌٙىوّد ٔ
، خجملٍٓ خٌؽمديف خٌرب٥َدين و  وٍُص خٌؼٍىَ خٌمدٔىُٔص وخاللعٝديَص  وخٌؼاللدض ِغ خٌربدلدْ

 وخالـعّدػُص زع٥ىخْ خٌعدزؼص جلدِؼص ػسً خدلدٌه خٌٕؼًٌ.

دًٔش، و ؤ١َد ٌٍّفٍٓ خٌى٤ٍت ٕوْ و خدلدٌؼًّش ًَِٕص ٤ٕفص ػًٍ خٌعؼ وّد ٔؼُذ ػٓ مجًُ خالِعٕدْ
  ظىدًِ ًٌٍَخٔدض و خالحبدغ. ُِوّحلمىق خالٕٔدْ و وٍخ ٌَُٙىٕد يف خًٌٕوش خٌى٤ُٕص 

عإ٤َت زدٌ مل َسىٍىخ ػًٍ ٘سدذ خجلهصْٔدظٍش خدلا٤َُٓ خٌٍَٓ ىً خًٝ خٌٙىُ ٌٔؤْ و َُٕٔد ؤ١َد 
 و خدلىخوسص خٌؼٍُّص ٌٍُّٙوع. فؼدٌُدض خدلٕعًيخًًٌَٕ ٌ

٤ٕفص ظ٥ىخْ خحلُّٕص خدلٙدَوُت يف ؤ٘غدي  ـهصخٌعٕىَٗ ِىٜىي ٌٙدزدض و ٘سدذ خٌٙىُ و و  
زُوق خدلىخ٤ٕص و  وُٜدغص ٍٖ٘ خٌىؼُمصخٌٕمدٖ يف بغٕدء َُـغ ذلُ خٌف١ً خٌٍَٓ  ٕٔىص ٍ٘خ خدلىُٔ، و
 خدلٕاوٌُص و خالٌعّخَ.

ى٤ُٕص خٌيت وخوسط خحملٍُص وخٌ و خٌٝمدفص ؤدجً خالػالَ ٔد دلىعٍف٘ىُؼرب ػٓ فىظٕد ؤْ َٔوّد ال 
 .فمُخض خدلُٙوع و ؤٔهّط يف ب٘ؼدع فؼدٌُدظٗ زٙىً ِعىخًٜ 

 فَُك ُِٙوع ِٕعًي ٤ٕفص خٌعٙدَوٍ
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 ..............................................خالـعّدػُصًِدض ٌىٌىؾ خىل خخلخٌُفغ ِٓ ـىيش وربُٕت خ  ؤوال:  

 ................ وفؼدٌُصِٕظىِص خٌم٥دع خٌٝمٍ ِٓ ؤـً ٠ّدْ ػُٞ ٜمٍ ػّىٍِ ٌو ـىيش  ظإًُ٘ بػديش -ؤ        

 ........................................................................بػديش خالػعسدَ دلٕظىِص خٌعُزُص وخٌعىىَٓ ؼدُٔد:  

 .................................................................................................دلؼدََت خٌؼَُّصؤ.خػعّدي خ

 ..................................................................................................لً ؤِِص خٌعٙغًُ ؼدٌؽد : 

 .............................................................ٌٍعُّٕصًِوً ؤٔدٍٔ  خًٌؽلمُخ٤ٍ سٕدءخٌ :خحملىَ خٌؽدين
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 ....................................................................................خٌُدض خًٌؽلمُخ٤ُص خٌعٙدَوُص  - ؤ
 .........................................................................................دء خٌعّىُت خٌُٕدٍٔ ٌٍٕٕ - ذ

 ..........................................................ظفؼًُ ِسًؤ ُٔديش خٌمدٔىْ ِٓ ؤـً يوٌص خحلك وخٌمدٔىْ:  ؼدُٔد

 ......................................................صص ِغ خحلُٚ ػًٍ ظمىَص خًٌؽلمُخ٤ُخػعّدي لىدِص ٔدـؼ : ؼدٌؽد

   ....صوخٌٕٕدء زدجله خٌُفغ ِٓ خٌفُٚ خاللعٝديَص خدلعدلص ٌٍٙسدذو ُٔدٔدض ل٥دػُص لىَص بلًخغ خٌؽدٌػ:خحملىَ 

 ...............................................دٍِت يف وٍك فُٚ خٌٙغً زدجلهص يوَ خاللعٝدي خالـعّدػٍ وخٌع١.ؤوال :

 ........................................................................................ِاُ٘خض خلعٝديَص  -ؤ              

 ..............................خٌعمًَدض خٌيت ظىخـٗ خاللعٝدي خٌع١دٍِت وخالـعّدػٍ ػًٍ ِٕعىي خجلهص - ذ

 ..............................................ٛ خٌفىخَق خالـعّدػُص ِٓ خـً ػًخٌص خـعّدػُص  ........ظمٍُ: ؼدُٔد

 ......................................................................................محدَص خـعّدػُصِٓ ؤـً  - ؤ
  ............................................................................خٌٕهىٞ زدٌم٥دع غَت خدلٕظُ - ذ

 .............................................................................خٌُلّٕص ويػُ خدلمدوالض خٌٝغُي   ؼدٌؽد:

 .......................................................19سبىلغ خٌٙسدذ يف ُِلٍص ظًزَت ؤِِص  وىفًُ َخزؼد : 

 .........................................................................................................خٌعىُٜدض خٌؼدِص 

 .......................................................................................................................ِاللك.
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 هقذهة

د وخٔؼد لىي خٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ خدلغُيب خجلًًَ ٍِٕ و٥دذ ٔد ٔمد٘الييف ز و خالػالُِص٘هًض خٌٕدلص خٌُٕدُٔص 
َعؼّك ؤوؽُ ِغ  ِد فعث،و٘ى خٌٕمدٖ خٌٌٍ 2017دبٕدٔسص خفععدق خًٌوَش خٌعَُٙؼُص يف ؤوعىزُ  خجلالٌصٜدلر 

وخ٠مص ػًٍ  وًالٌصدبٕدٔسص ػًُ خٌؼُٖ خجملًُ وٌوُي ؼىَش خدلٍه وخٌٙؼر، وٌٌه  خْوَتَٓخخل٥دزُت خدلٍىُُت 
خٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ خحلديل يف ؤزؼديٖ خدلىعٍفص، وٌُٓ  وِأالضى٠ىع ولٕدُٔص خٌم١ُص، خٌيت ظعؼٍك دبَٝت ؤعلُص خدل

  .خدلعسؼص خاللعٝديَصخدلعؼٍك زدٌُٕدٔدض  خاللعٝديٌفم٣ فُّد خَظس٣ ِٕٗ زدجلدٔر 

ظٕدٍِ ِاُ٘ ُّٔد ػًٍ ِٕعىي ال،  خْوَتشئد يف خٌُٕٕت الوخٌع٥ىَخض خٌىربي خٌيت ٘هًهتد ز خٌعمىالضٌىٓ 
خٌعىلؼدض خجملعّؼُص ، ـؼٍط خٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ خحلديل ِى٠غ ٔمً وِٕدءٌص، وربًًَخ خبٝىٚ ًِي لًَظٗ ػًٍ 

خدل١دفص، ِغ ٠ّدْ خٌعىَِغ خٌؼديي وخدلعىخِْ ٌؽّدَ خٌعُّٕص ػًٍ  خاللعٝديَصيف بٔعدؾ خٌؽُوش ووٍك خٌمُّص  خالٔعُّخَ
 خالـعّدػُص.ووظُفعٗ  خاللعٝديَصًَظٗ ػًٍ خدلىخِٔص زُت وظُفعٗ ، ؤٌ ًِي لوخجملدالضمجُغ خٌفحدض وخٌم٥دػدض 

ؤْ خٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ خحلديل مل َؼً لديَخ ػًٍ ِعدزؼص ربمُك  ؤٜسك يف لىُ ربًُٝ خحلدًٜ، خ٤ٔدَويف ٍ٘خ 
ف شلد ػلعُ ػًٍ سلعٍ، خْعلُصـًًَ َٙىً َ٘دٔد خٔعُخظُفُد زدٌغ  ٖ زأوُزدض ظغَُت خٌالِِص، وِٕعىَدض خٌّٕى 

خٌفدػً وخٌسٕدء يف زٍىَش ظلىٌؾ ظّٕىٌ زًًَ ؽلىٓ خدلغُذ ِٓ ربُٝت  خالطلُخ٢، خدلىىٔدض خحلُص يف خجملعّغ
لديَش ػًٍ خٌُفغ ِٓ ِٕعىي ػُٗ خدلىخ٤ٓ  خدلىعٕسدض خٌيت لممهد، وخدل١ٍ لًِد يف خذبدٖ ربمُك بصلدِخض ؤوُي

 خدلغُيب، ولديَش ػًٍ بيِدؾ خدلغُذ يف ٜفىف خًٌوي خٌٝدػًش.

خٌعٙدَوٍ لىي "يوَ خجملعّغ خدلًين وخٌٙسدذ يف ُٜدغص  ٤ٕفص ِٕعًيُِٙوع   "ـدء  ػًٍ ٌٌه، وظإُٕٔد   
خٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ خجلًًَ"، زُٙخوص ِغ وِخَش خًٌوٌص خدلىٍفص حبمىق خالٕٔدْ و خٌؼاللص ِغ خٌربدلدْ و خجملٍٓ 

و خالـعّدػُص زع٥ىخْ ، وزعؼدوْ ِغ خٌٍفٕص  خٌؽمديف خٌرب٥َدين زددلغُذ و وٍُص خٌؼٍىَ خٌمدٔىُٔص و خاللعٝديَص
زُت   ٌٍمىخَخدلٕعؿ خٌفُٜص وبظدلص خٌؼّىٍِ ٌٍٕمدٖ ِٕدلص وٍك ِٓ ؤـً ـدء خلدٜص زدٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ خجلًًَ،

 يف خٌؼّىٍِ خٌٕمدٖ  ٍَؼسٗ ؤْ غلر زدًٌوَخٌٌٍ خٌىػٍ ٔؼدَش  وخالوديؽلُُت، وخخلربخءٕاوٌُت  خدل خٌٙسدذ وخٌفدػٍُُت
 .ٍّٕدعلص يف زٍىَش ظٝىَ ٌّٕىٌؾ خٌعُّٕص خدلٕٙىيخجملعّؼٍ، وظمدُٔ خٌُئي و خٌعٝىَخض ٌٌىػٍ خظفؼًُ 

 

 

 



 

7 
 ة للنموذج الشباب للتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمةالتصوريثيقة وال

 المنعقد بمدينة طنجة "ركيمنتدى طنجة التشا" مشروعالنسخة الخامسة لـخالصة مخرجات فعاليات 

 "لنموذج الجديد للتنميةلمجتمع المدني و ا"ا موضوع:حول  0101أكتوبر  01مارس و  7 خالل الفترة ما بين 

 لَثيقةسياق ا

ٔؼٍ ِإٔص ٤ٕفص خٌىربي ٌٍٙسدذ و خًٌؽلمُخ٤ُص ٌعؼَّّ خدلٙدَوص خًٌؽلمُخ٤ُص يف ب٤دَ خٌىؼُمص ظًَٕؾ ٍٖ٘  
زً و خدلٙدَوص يف ٜٕغ خٌمُخَ  ،ُدٔدض خٌؼّىُِصسغ وظمُُُ خٌٕعىـُٗ ٌعَُٕت ٔسً ظعخٌعإ٤َت وٌٍٙسدذ ػرب خٌ

 .خٌؼّىٍِ

 و،  وِخَش خدلىٍفص حبمىق خالٕٔدْ وخٌؼاللدض ِغ خٌربدلدْؤـً ٌٌه ػمًض خدلإٔص ُ٘خوص ِغ وً ِٓ ِٓ 
وٍُص خٌؼٍىَ  وخجملٍٓ خٌؽمديف خٌرب٥َدين يف ب٤دَ خٌربٔدِؿ خٌٌٍ َُٙف ػًٍ ظٕفٍُٖ "ظمىَص خدلُؤص ًٌي خٌٙسدذ"، 

 ىُٔص وخاللعٝديَص و خالـعّدػُص زع٥ىخْ خٌعدزؼص جلدِؼص ػسً خدلدٌه خٌٕؼًٌ. خٌمدٔ

مت وٍك ظؼدوْ ِغ خٌٍفٕص خخلدٜص زدٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ خجلًًَ، وخٌيت  ،خٔعؽّدَ سلُـدض ٍٖ٘ خٌىؼُمص يف ٔسًُ وِٓ
 ٤ٕفص خٌعٙدَوٍ يٕعًَٓ خالفععدلٍ و خخلعدٍِ دلٔمًَ ؼمعهد يف خدلإٔص دلٕمهد خٌٙؼدَ خدلؼعًّ والي خٌٍمدء

 خٌعٙدَوٍ.

ٔسؼص ؤ٘هُ ِٓ  فَُك ُِٙوع خدلٕعًي، ل٥دفد جملهىيوّد ظإيت ٍٖ٘ خٌىؼُمص وخٌيت ؤُ٘ف ػًٍ بوُخـهد            
 –ظ٥ىخْ   -خٌؼًّ  وخٌعُٕٕك وخٌعإ٤َت ٌمُخزص خدلدجص ٘دزص و٘دذ ِٓ سلعٍف خلدٌُُ وػّدالض ـهص ٤ٕفص 

وخ٥ْٙٔص خحل١ىََص وخالفعُخ٠ُص ودْ خذلًف ِٕهد ظىُٔغ خٌٕمدٖ  ِٓ خٌفمُخض رلّىػص ، و ٌٌه ػربخحلُّٕص
 ظٝىَ خٌعُّٕص خدلٕٙىيش زدجلهص.وظؼُّمٗ وظمدُٔ خٌُئي وخٌعٝىَخض لىي 

  العام الهذف

خٌفحدض َٔٝدي بوُخ٘دض وظٝىَخض  و خالٌعّخَ ٕاوٌُصخدلبْ خ٘عّدَ خدلإٔص زم١دَد خٌٙسدذ غلؼٍهد يخجّد يف ِىلغ 
سالئد و ٌٍٕهىٞ ز خٌالِديٌِٓ ٘إهند ؤْ ظٕدُ٘ يف خٔعؽّدَ خٌُؤمسدي  خٌيت ٍىيخحل خٌسمػ ػٓوٌص زلدو خٌٙسدزُص

 .حلدلهد زُور خًٌوي خدلعمًِص

وِغ فعك خٌٕمدٖ خٌؼّىٍِ وخالٔعّدع خىل سلعٍف خٌُئي وخدلٙدَذ ِٓ ؤـً خٌعىًٜ خىل ظٝىَ ِعفدٔٓ ٌٍّٕىٌؾ 
ِٓ والٌٗ ٜدلر خجلالٌص وً خٌمىي خحلُص  دخدلٍىٍ خٌٌٍ يػ خخل٥دذ ١ِدُِت خٌعّٕىٌ خدلُظمر، وخَظىدِخ ػًٍ

 خ٘عغدذلد ِغحبىُ  ددلإٔصو ٘ى ِد يفغ زوخذلُحدض خٌُمسُص وغَت خٌُمسُص ٌٍّٕدعلص يف ٍ٘خ خٌعفىَت خجلّدػٍ ، 
ػرب فؼدٌُدض  يف ٕٔىعٗ خخلدِٕص دلالِٕص ـىخٔر خدلى٠ىع،خٌعٙدَوٍ  ٤ٕفص ِٕعًيال٤الق ُِٙوع فحص خٌٙسدذ  

 دلٕدعلص يف خٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ خدلُظمر.و خفىَت ٌٍع
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 إلعذاد الَثيقة اإلطار القاًًَي

 ِٓ والي :ئعىَ خدلٍّىص 

 : 12خٌفًٝ  ●

ظُٕدُ٘ خجلّؼُدض خدلهعّص زم١دَد خٌٙإْ خٌؼدَ، وخدلٕظّدض غَت خحلىىُِص، يف ب٤دَ خًٌؽلمُخ٤ُص خٌعٙدَوُص، "... - 
 "...ٕدض خدلٕعىسص وخ٥ٌٍٕدض خٌؼّىُِص، ووٍخ يف ظفؼٍُهد وظمُُّهديف بػًخي لُخَخض وِٙدََغ ًٌي خدلأ

 وخٌٌٍ َٕٛ ػًٍ: 33خٌفًٝ  ●

 ظىُٔغ وظؼُُّ ِٙدَوص خٌٙسدذ يف خٌعُّٕص خالـعّدػُص وخاللعٝديَص وخٌؽمدفُص وخٌُٕدُٔص ٌٍسالي ...  -

 : 170خٌفًٝ  ●

،... ظُّٕص ٤دلدض خٌٙسدذ خٔزًخػُص ، ِٓ خًْ٘خف خدل٥ُٕش ٌٍّفٍٓ خالٔعٙدٌَ ٌٍٙسدذ وخٌؼًّ خجلّؼىٌ  -
 وربفُُّ٘ ػًٍ خالطلُخ٢ يف خحلُدش خٌى٤ُٕص ، زُوق خدلىخ٤ٕص خدلٕاوٌص

 خخل٥ر خدلٍىُص

 ٌؽىَش خدلٍه وخٌٙؼر 59دبٕدٔسص زبًٍُ خٌٍوُي  2012غٙط  20و٥دذ  ●

  ٌوُي ؼىَش خدلٍه وخٌٙؼر دبٕدٔسص 2014غٙط  20و٥دذ ●

 خٌؼدُ٘ش، خٌعَُٙؼُص خٌىالَص خٌؽدٌؽصِٓ خٌٕٕصخٌعَُٙؼُص ِٓ خًٌوَشخْوىل دقدبٕدٔسصخفعع2018ؤوعىزُ 12و٥دذ●

 ٌؼًُخٌؼُٖ خٌؼَُٙٓ دبٕدٔسصخٌٍوُي2019َىٌُىِ 29 و٥دذ●
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  الوٌهدية الوعتوذة

 ص ِٕعهًفص وِٕعفص ذلٍٖ خًٌَخٔصخالػعّدي ػًٍ خٌٙسدذ وفحص َجُٕ -

دذ ـهص خٌّٙدي دلمىِدض خٌعُّٕص زدجلهص ػًٍ وـٗ ظؼعرب ٍٖ٘ خٌىؼُمص ذبًُٕخ ٌعٝىَخض ٘س
ِٕعًي خٌعٙدَوٍ يف ٕٔىعٗ ُِٙوع  فَُكخخلٝىٚ  وزددلغُذ ػّىِد. وِٓ ؤـً ُٜدغعهد لدَ 

ٍّٙدَوص يف فؼدٌُدض خدلٕعًي ؤِدَ ٘سدذ ـهص ٤ٕفص خٌعُُ٘مدض ٌ خخلدِٕص ػًٍ فعك زدذ
 ِٕٗ. 27خىل غدَص  2020فربخَُ  14َىَ  خحلُّٕص  -ظ٥ىخْ

٘دزص و٘دذ ِٓ سلعٍف  40خٔفُض خدلُلٍص خالٔعمدجُص خْوٌُص ػًٍ لُٝ الجمص ظ١ُ            
ػّدالض وؤلدٌُُ خجلهص، ٌىٓ وِغ بػالْ لدٌص خ٥ٌىخَت خٌٝمُص وزؼً فُٞ بـُخءخض خحلفُ خٌٝمٍ، 
ػًّ فَُك خدلٕعًي ػًٍ و٠غ زُٔدِؿ خفعُخ٠ٍ ِىخٌِ ٌٍٕٕىص خٌىخلؼُص.  و٘ىٍخ مت بػديش فعك 

ٙدَوص ٌعىُٔغ خٌفدجًش ؤُ٘خن ػًي ِهُ ِٓ خٌٙسدذ يف وَ٘دض خال٘عغدي، لُػ مت زدذ خدل
 : وَ٘دض ظٙدَوُص٘دزص و٘دذ ِمُّٕت ػرب ؼالغ  100خوعُدَ  

 ًٌّخوً خاللعٝديَص ٌٍعٙدَوُص خٌىَ٘ص خ 
 ٌخالـعّدػُص ًّخوًٌٍعٙدَوُص خٌىَ٘ص خ 
 ٌخًٌؽلمُخ٤ُص ًّخوًٌٍعٙدَوُص خٌىَ٘ص خ 

خحلُٚ ػًٍ خلعُخَ  ص خٌفَُكحبُػ ودٔط ِهّ  )ش(و ِمَُ بٌ ؤُ٘ف ػًٍ وً وَ٘ص ِٕٕك )ش(
ذبُّغ والٜدض خٌعفىَت خجلّدػٍ ٌٍٙسدذ ػرب وؼُمص دلىُـدض  و ِٕهفُص خال٘عغدي خدلٕعًي و ُِؽدق

خٌىَ٘دض ، وّد  لدَ ِٕٕك)ش( وً وَ٘ص زعَُٕت خٌىَ٘دض خٌعإ٤َتَص خٌيت ٔظّط ػًٍ ٘دِٗ ٍٖ٘ 
  ء و خٌسدلؽُت.ؤُ٘ف ػًٍ ظإ٤َت٘د طلسص ِٓ خالٔدظٍش و خخلربخخجملّىػدض، وخٌيت 
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ولُٜد ػًٍ بًٜخَ وؼُمص ظٝىََص ٌٍعُّٕص ظؼرب ػٓ َئَص وآِدي ٘سدذ خجلهص لىي ِغُذ َٕؼُ 
، بٌ ظُخوق ِؼًي 1زّٕدء وَغً خٌؼُٗ،  فمً ودٔط فحص خٌٙسدذ ٍ٘ خدلٕعؿ خْـٕدٍٔ ذلٍٖ خٌىؼُمص

خٌٕىع وبُ٘خن ٕٔص ، ِغ ُِخػدش ِمدَزص  35و  18ٔٓ خٌٙسدذ خٌٍَٓ ٔدعلىخ يف ٍ٘خ خٌؼًّ ِدزُت 
 خٌٙسدذ يف و٠ؼُص بػدلص .

 خٌعٍٍُٕٕص الٔعؽّدَ سلُـدض خدلٕعًيخٌٕٕمُص ؤوخػعّدي خدلمدَزص  -

لسًُ خالػالْ  ، و ٌٌه2020 ٘هُ ِدَْ خ٥ٔاللص ُِٙوع ِٕعًي ٤ٕفص خٌعٙدَوٍ زًخَصودٔط 
 ؼدمل. خٌ ؤدجُ يويخٌيت ػُفعهد زالئد  صػٓ لدٌص خ٥ٌىخَت خٌٝمُص  ـُخء خحلدٌص خٌىزدجُ

يف ُٜدغص  ٌٙسدذو٘ىٍخ مت خٔعهالي فمُخض خدلٕعًي زددلٕدظُش خجلهىَص لىي "يوَخجملعّغ خدلًين و خ
وِٕهد خىل خٌٍمدء خالفععدلٍ ٌٍٕٕىص خالفعُخ٠ُص ٌٍّٕعًي مث ُِلٍص  ".ٌٍعُّٕص خجلًًَ خٌّٕىٌؾ

 َص وخًٌؽلمُخ٤ُص(.خٌىَ٘دض خٌعإ٤َتَص وخٌيت خزبٍض وّمدوَ ذلد خدلًخوً ) خالـعّدػُص وخاللعٝدي

 دآُٔ دػًٍ ظٕظُُ ًٔوش و٤ُٕص ٔدلٙط ِى٠ىػفَُك خدلُٙوع زؼً ٍٖ٘ خدلُلٍص خٌعإ٤َتَص ، لُٚ  
ف٠ُعٗ ُِلٍص ظًزَت خِِْص خٌٝمُص : " خدلىخ٤ٓ وخًٌوٌص ؤَص ظؼدلًخض دلُلٍص ِدزؼً خِِْص" ، 

ٌالٔعفديش  خٌعىـهدض ظىخِْوٌعؼُّك خٌٕمدٖ والي ٍٖ٘ خدلٕدظُش فمً لُٚ فَُك خدلٕعًي ػًٍ ؤْ 
ودْ ِٓ خ١ٌُوٌَ بلفدي ُِلٍص خٌعفىَت خجلّدػٍ ، وِٓ خ٥ٌُولدض خدلىعٍفص وخٌعىـهدض خدلٕعىػص

ظمىمي خدلٕهؿ خٌٙىٍٍ  خٌعُوُّ ػًٍ ِمىِدض خجلهص و ٘ى زىَ٘ص وعدُِص ودْ خذلًف ِٕهد
 .ٌٍىؼُمص

 خالػعّدي ػًٍ ظمدََُ ًٔوخض ووَ٘دض ِٓ بٔعدؾ خدلإٔص -

 ُٙفودْ ذلد خٌو٥ٌددلد ، ظٙعغً ػًٍ ل١دَد خٌٙسدذ جبُٕٕٗ ، وخدلإٔص 2015د ٕٔص ٍِٕ ظإُٕٔه
يف ظٕظُُ فؼدٌُدض ِعٕىػص هتعُ دبؼدجلص ل١دَد خٌٙسدذ زغُص بيِدـٗ وظمَُسٗ ِٓ خٌفؼً خٌُٕدٍٔ 

 خٌعُّٕص.ربمُك  خالٔهدَ خٌٕدـغ يف زمًَش ٍٖ٘ خٌفحص ػًٍ ٔؽلدٕٔد خجلدَِ وخالـعّدػٍ وخاللعٝديٌ، 
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ػًٍ ظَُٕت وً خٌعمدََُ وسلُـدض خٌفؼدٌُدض  ُٙوعفمً لدَ فَُك خدل يف ٍ٘خ خٌُٕدق،  و
ُٜدغص وخٌعظدُ٘خض خدلٕظّص ٍٔفد ِٓ ٤ُف خدلإٔص زُٕٙ٘د وظمَُسهد ٌٍٙسدذ وخٔعؽّدَ٘د يف 

  خٌىؼُمص خٌعٝىََص خحلدٌُص.

 خالػعّدي ػًٍ خٔعمٝدء آَخء خٌٙسدذ ػرب خٌٝفمص خٌُمسُص ٌٍّإٔص -

ٓ ؤٔدُٔدض خٔع٥الع خٌُؤٌ خٌؼدَ خٔعؽّدَ ؤدجً خٌعىخًٜ خالـعّدػٍ، ويف ٍ٘خ خٌُٕدق فمً زدض ِ
و ِٕهد  خدلى٠ىع،ػدض هتُ خٔع٥ال خٌٙسدذ، ػربَخء خدلإٔص خىل ٍٖ٘ خ٥ٌَُمص ٌمُدْ آ ػًّض

ؤف١ط ػٍُّص  ربًٍُ  حبُػ، لىي ًِي "ظإؼَت خجلدجمص ػًٍ ُٜدغص خٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ" خٔع٥الع 
ؤْ خجلدجمص ُٔىىْ ذلد خْؼُ خٌسدٌغ يف ُٜدغص  عدجؿ ظَٙت يف رلٍّهد خىلٔػٓ ٥الػدض ٍٖ٘ خالٔع

 .خٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ خدلُظمر

 هعّص زدٌٙسدذ خدلدٜص خخلُمسُص وخٌإٔدض خدلخالػعّدي ػًٍ يَخٔدض وظمدََُ  -

ٌه ، ٌٍمدهتد ِٓ خًٌَخٔدض وخْحبدغيف ب٤دَ يَخٔص خٌظدُ٘ش خالـعّدػُص ، الؽلىٓ فٍٝهد ػٓ ٔدز
ُ زًوَ ٘سدذ ودْ ٌّخِد ػٍُٕد خالػعّدي ػًٍ ٔعدجؿ يَخٔدض زلٍُص وو٤ُٕص وؤشلُص ٔدٌفص هتع

ٕٔٔد ٔؼعمً ؤْ خالٔفعدق ػًٍ سلُـدض خٌعمدََُ خٌٕدزمص خدلهعّص زٙإْ خٌّٕىٌؾ  ،خدلغُذ يف خٌعُّٕص 
َد ٌٍعىُخَ ، ظفديدي  وخلعُخق خجلًًَ ِٓ خٌعٝىَخضخٌعّٕىٌ ٘ى ٍٜر خٌعُّّ وخالزًخع يف بغل

 وخدلمعُلدض خ٥ٌُّٕص وخدلٕعهٍىص.

 هحاٍر الَثيقة

 أوال:  الرفع من جودة وثحسين الولوج الى الخدمات االججماعية

 ثانيا: إشراك الشتاب في التناء الديمقراطي مدخل أساسي للجنمية

 ثالثا: من أجل سياسات قطاعية ومجالية قوية ومجوازنة ةالجهة

 91ع الشتاب في مرحلة ثدةير أزمة  كوفيد ثموقراةعا : 
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 ًوَرج تٌوَي خذيذ قائن على تدَيذ الخذهات االختواعية الوحَر األٍل :
 

ٔدُٔص إيت ٔعدجفٗ خدلُـىش بال زدٌُفغ ِٓ ِٕعىي خخلًِدض خالبْ ربمُك ظلىٌؾ ظّٕىٌ ـًًَ ٌٓ ظ
ػٕٗ خٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ خحلديل ِٓ يف ؤػمدذ ِد ؤزدْ  وخٌعؼٍُُ وخٌعٙغًُ خالـعّدػُص ِٓ لسًُ خٌٝمص 

وٌَ  خٌعفىَت ِٓ ؤـً ذبدوِ ٍٖ٘ زدض ِٓ خ١ٌُ ٌٍخ يف ربمُك ظُّٕص ٘دٍِص وِعىخِٔص،لٝىَ 
 خٌى٠ؼُص.

 ؟وظٝىَخض خالٜالق هص خٌى٠ؼُص خحلدٌُص ٌم٥دع خٌٝمصوُف َُي ٘سدذ خجل -   ؤوال:

و ؽلىٓ خػعسدَ خٌّٕىٌؾ  ِٓ ؤـً ظؼُُّ وذبىًَ خٌُػدَص خٌٝمُص،خٌُىَ ٍِمص خ١ٌُوَش ؤٜسمط 
و٤ُٕص ظّٕىَص هتًف بىل ربمُك ظُّٕص ٘دٍِص ػًٍ خدلًي  خٔعُخظُفُصخٌعّٕىٌ خجلًًَ دبؽدزص 

خٌيت َُخ٘د ٘سدذ ـهص خدلًي خٌسؼًُ. و زٕدء ػٍُٗ ؽلىٓ ظمًمي رلّىػص ِٓ خدلمعُلدض وخدلعى٣ٔ 
ىٓ ؤْ ظٙىً ٌسٕص ، و خٌيت ؽلٌٍُفغ ِٓ وًِدض خٌم٥دع خٌٝمٍٔدـؼص خحلُّٕص  -٤ٕفص ظ٥ىخْ

 ؤٔدُٔص و ب٠دفُص ٌٍٕهىٞ هبٍخ خٌم٥دع.

 خالوعالالض خٌيت َؼُفهد خٌم٥دع خٌٝمٍ زدجلهص ؟وٝىُٜص فّدٍ٘  

 و ِد ٍ٘ خدلمعُلدض خٌيت سبىٕٕد ِٓ خٌٕهىٞ هبٍخ خٌم٥دع خحلٕدْ ؟

 خالوعالالض خٌيت َؼُفهد خٌم٥دع خٌٝمٍ زدجلهصوٝىُٜص  -ؤ 
 

خحلُّٕص ٘ىخٌٕمٛ خخلدي يف خدلىخَي  -ٌم٥دع ػًٍ ٜؼًُ ـهص ٤ٕفص ظ٥ىخْبْ ؤُ٘ ِدؽلُّ وًِص ٍ٘خ خ
خٌسَُٙص ِٓ ؤ٤سدء وشل٠ُُت وبيخََُت ، ووٌٍه ٔمٛ يف خٌسُٕص خٌعمعُص وخٌعفهُّخض خالٔدُٔص وخٌعمُٕص 
زددلٕعٙفُدض خحملدَص ووٌٍه يف خدلٕعٙفً خجلهىٌ، خٌٌٍ ؤٜسك غَت لديَ ػًٍ خلعىخء خالػًخي خٌىسَتش ِٓ 

٠ً خٌمديُِت ِٓ سلعٍف ؤلدٌُُ وػّدالض خجلهص . وٌعمَُر ٍ٘خ خال٘ىدي لّٕد زًَخٔص ودٌص خدلُ
 "خدلٕعٙفً خجلهىٌ ظلىٌـد"
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 خدلىخَيخٌسَُٙص -

 –ظؼً لٍص خدلىخَي خٌسَُٙص ِٓ ؤُ٘ خدلٙدوً خٌيت ظؼدين ِٕهد خدلٕظىِص خٌٝمُص جبهص: ٤ٕفص     
خٌعىٔغ خٌؼُّخين خٌٌٍ ػُفعٗ خجلهص زٙىً ػدَ يف خحلُّٕص، وزددلغُذ ػّىِد ، ٌٌه ؤْ  -ظ٥ىخْ 

خٌؼمًَٓ خْوَتَٓ ٔعؿ ػٕٗ َِديش ٘دجٍص يف خٌعؼًخي خٌٕىدين، شلد  خٔعٍَّ خٌَّديش يف ػًي خ٤ْسدء 
وخدل٠ُُّت وخٌعمُُٕت وخٔيخََُت، ٌىٓ وخلغ خحلدي ودْ غَت ٌٌه، وٌعى٠ُه ٍ٘خ خُِْ لّٕد زًَخٔص 

 دِٓ" :لدٌص ٌٍّٕعٙفً خجلهىٌ "زلًّ خخل

٤سُسد، وبٌخلّٕد  زعىَِغ ٍ٘خ خٌؼًي فم٣ ػًٍ ٔدوٕص ػّدٌص  63ظ١ُ ٍٖ٘ خٌسُٕص خٌٝمُص خجلهىَص 
ّٕٔص( فةْ خحلٍُٝص ظىىْ : ٤سُر وخلً ٌىً  ٤1200000ٕفص ؤٍُٜص وبلٍُُ فمٛ ؤصلُش )

،  ِىخ٤ٓ 5000شل٠ُد، ِد ِؼًٌٗ شلُٞ وخلً ٌىً  202ِىخ٤ٓ. و١َُ خدلٕعٙفً ؤ١َد  19.000
خدلؼًالض ِعًُٔص زدٌٕٕسص ٌٍّؼًي خٌى٤ٍت. وبًٌخ فةْ ًَٔش خدلىخَي خٌسَُٙص يف خٌم٥دع خٌٝمٍ وٍٖ٘ 

 خجلهىٌ، ظؼً ب٘ىدٌُص وربي ظؼُك ؤٌ زلدوٌص بٜالق ال ظ١غ يف و٥عهد يػُ خدلىخَي خٌسَُٙص.

 خٌسُٕص خٌعمعُص 

ُدق خٌٕٕىخض خٌؼُٙ الؤلً َٕىُ خٌعّخًَ خٌىخ٠ك يف ػًي خٌىلًخض خالٔعٙفدجُص، وٝىٜد يف ٔ
خْوَتش ِمدَٔص ِغ خٌفعُش خٌٕدزمص، ٌىٓ ؤُ٘ ِد ؽلىٓ خال٘دَش بٌُٗ يف ٍ٘خ خجملدي ؤْ خالَظفدع 

خٌسُٕىَص وعالالض خال وبمجدال ؽلىٓ لُٝخٌٕٕيب ذلٍخ خٌؼًي مل َُخػً فُٗ خٌعىَِغ خجملديل خدلعىخِْ. 
 يف خٌعديل :

 غُدذ ٔظدَ ِؼٍىِديت ًِِٕؿ،  -

 ٌعىٝٝدض و٥ر وخٔؼدٖ خدلىخًٌُ خجلًي،ٔمٛ يف زؼٟ خ -

 ظفدوض يف بٔعدؾ خخلًِدض زُت خدلإٔدض خٌٝمُص،   -

 خوعالالض يف ظًزَت خٌٙىخً٘ خ٥ٌسُص،  -
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خوعالالض يف ربًًَ خحلدـُدض، يف خٔعؼّدي خٌٕظدَ خدلؼٍىِديت خخلدٚ زعًزَت خْيوَص، ويف ظًزَت  -
 دٌٕظدَ خدلؼٍىِديت خٌٝمٍ، سلّوْ خْيوَص، ويف ِد َعؼٍك زدجلدٔر خدلُظس٣ ز

٠ؼف فؼدٌُص خٌٕظدَ خدلؼٍىِديت خحلديل، وظإوُ يف بًٜخَ خٔلٝدجُدض خٌٝمُص، زددلإٔدض  -
خٌٝمُص وغُدذ خالٕٔفدَ زُٕهد ) خٌربخِؿ خٌٝمُص، خْيوَص(، ف١اًل ػٓ لٍص خدلىخَي خٌسَُٙص خٌؼدٍِص 

 يف رلدي ظًزَت خدلؼٍىِدض ػًٍ خدلٕعىي خحملٍٍ.

 19خٌعًزَت ؤؼٕدء فعُش وزإ وىفًُ  ٠ؼف لىدِص

ٔمد٢ خ١ٌؼف خذلُىٍُص خٌيت ظُؼدين ِٕهد ِٕظىِص يف خٌىٙف ػٓ " 19-ـدجمص "وىفًٌُمً ِخيض 
ٔمد٢ وخٌيت ذلد ؤٔدْ ِعفًَ ٍِٕ ػمىي ١ِط لىت لسً خجلدجمص ، وظعّؽً خٌٝمص يف خدلغُذ، 

ٙىً ظًزَت سلّوْ خْيوَص يف خدلىخَي خٌسَُٙص، و٠ُؼف سبىًَ ٔظدَ خٌٝمص، وُِ ٘دظٗ ،  خ١ٌؼف
يف ظًزَت وبيخَش خدلُخوّ خٌٝمُص خٌيت مت بلًخهتد  َٔىخء  وخٌُِدض خ٥ٌسُص، وِٙىً خحلىدِص

 .خدلٝدزُت زدٌىزإ

ووٙسدذ خجلهص فةْ خٌؼًًَ ِٕد ػدَٓ ٍٖ٘ خدلُخوّ خدلٕعمًؼص ػٓ وؽر بِد زةٜدزص ِسدُ٘ش زدٌىزإ  
 د ، ولً ٔفٍٕد خٌؼًًَ ِٓ خيؤو ِٓ والي بٜدزص فُي ِٓ خحمل٣ُ خٌمَُر ِٕ

َفُٞ خٌُىَ ذبدوِ خالٔعفدزدض خٌَُٕؼص ضلى  19فًُ ؤْ فَتوْ وىيف خػعمدئد خٌُىَ وٙسدذ 
 ظفىَت لمُمٍ حلً ٔمد٢ خ١ٌؼف خذلُىٍُص خٌيت ظُؼدين ِٕهد ِٕظىِص خٌٝمص زددلغُذ".

ؼف " مل ظىٙف فم٣ ٔمد٢ ٠ُؼف ِٕظىِص خٌٝمص، زً ؤ١ًَد ٔمد٢ 19ُ٠-ـدجمص "وىفًُبْ 
 .ّغ ، ووٝىٜد  خٌفحدض خذلٙص يف خجملعخٌىػٍ خٌٝمٍ ًٌي خدلىخ٤ٓ خدلغُيب

بْ ـُي ٍٖ٘ خالوعالالض خٌيت ظؼدين ِٕهد ِٕظىِص خٌٝمص زددلغُذ ػّىِد جبهص ٤ٕفص ظ٥ىخْ 
خحلُّٕص ػًٍ وـٗ خخلٝىٚ ، َمىئد يف خدلمدزً بىل  زؼٟ خدلمعُلدض َعّؽً ؤٔدٔد يف بـُخءخض 

ٍخ خٌم٥دع وذبىًَٖ، ؤؼعمً ؤٔٗ ٠ّدْ ٍٖ٘  خجلىيش ٘ى ؤُِ ٠ُوٌَ وؤويل بٌخ ػًًَش لًٝ خٌٕهىٞ هب
 .وٕد ٔسمػ ػٓ ربمُك ظلىٌؾ ِعىدًِ ٌٍعُّٕص خحلمُمُص
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 لوقـــــــتــــــرحــــــات:ا

  خٌُفغ ِٓ خدلىٝٝدض خدلدٌُص ٌم٥دع خٌٝمص 
 وٌٌه 2020% ػًٍ ِد ٘ى سلٝٛ يف ٕٔص 20خٌُفغ ِٓ خدلىٝٝدض خدلدٌُص ٌم٥دع خٌٝمص ػًٍ خْلً زٕٕسص   -

  .ِٓ ؤـً هتُُث خدلإٔدض خالٔعٙفدجُص خجلهىَص

بلًخغ ِإٔدض ل٥سُص زلٍُص ِعؼًيش خٌعىٝٝدض ٌٍم٥غ ِغ ُِلٍص خالٔعمدي وظىسً ػٕدء وولط وسَت   - 
دلديَص ٌالٔعفديش ِٓ وًِدض خدلٕعٙفُدض خجلهىَص خٌيت ٍ٘ يف خًْٜ ظؼدين ِٓ خالوعظد٦ ؤمٛ خدلىخَي خ

 وخٌسَُٙص.

ؤلٕدَ خٌىاليش وخجلُخلص خٌمَُُٕص ٌٍمً ِٓ وفُدض خِْهدض ظؼَّّ خدلٕعٙفُدض خاللٍُُّص زعىٝٝدض ِٓ لسً -
  وخ٤ْفدي ؤؼٕدء خٌعٕمً ِٓ لُي زؼًُش خىل خدلُوّ ٤ٕفص 

 بلًخغ ووٍك ُِخوّ ٜمُص زدًٌوخوَُ وخجلّدػدض خٌيت ظؼدين ِٓ خٌؼٌّص زدجلهص  -

 ٌٝمصخالٔعؽّدَ يف خ 
ؤٜسك ؤُِخ زلىََد ًٌٕ خخلٝدٚ خٌىسَت خٌٌٍ ظؼدين ِٕٗ ٍٖ٘ خخلًِص بْ خالٔعؽّدَ يف ل٥دع خٌٝمص     

 ػٓ ٤َُك: ،خالـعّدػُص خْٔدُٔص

 ظًُُ٘ خٌٝفمدض خٌؼّىُِص يف رلدي خٌٝمص ٌٍمً ِٓ خذلًَ خٌىسَت ٌٍُّّخُٔص خدلىٝٝص  ذلٍخ خٌم٥دع.   -

 ًٍ ؤَديٌ خدل١دَزُت زإِىخي خًٌوٌص يف رلدي خٌٝمص وغَت٘د ِٓ خٌم٥دػدضوخ١ٌُذ ػ َز٣ خدلٕاوٌُص زدحملدٔسص  -

خدلٕدفٕص ؤِدَ خجلهدض ٌٍسمػ ػٓ خدلىخَي خدلدٌُص خٌى٤ُٕص وخًٌوٌُص ٌٍٕهىٞ زددلإٔدض خالٔعٙفدجُص و خدلُخوّ  -
 خٌٝمُص، زًي خالػعّدي ػًٍ خدلىٝٝدض خ١ٌؼُفص ًٌٍََُّدض خجلهىَص خٌعدزؼص ٌىِخَش خٌٝمص.

ّسديَخض خٔعؽّدََص يف ٜٕدػص خْيوَص وخدلىخي خٌٙسٗ خ٥ٌسُص وظ٥ىَُ٘د ١ٌّدْ خٔعمالٌُص خٌمُخَ ٌٍخجلهص  فُغظٙ -
وٙفط ؤْ خدلغُذ َعىفُ ػًٍ لًَخض خٌٝمُص خٌيت سبُ هبد زالئد ؤِِص وٝىٜد وؤْ خًٌوخجٍ و خٌٝمٍ، 

  خٌى٤ُٕصخٌٝمُص وبِىدُٔدض بٔعدـُص وخػًش ٌٍٕهىٞ زدٌٕٝدػص 
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 ٌغ خجملعّغ خدلًين خحملٍٍ وخًٌويل : ُٙخوص ِخ 

ٔؼعمً ِٓ ِٕظىَٔد وٙسدذ ؤْ خًٌوٌص ٌىلً٘د غَت لديَش ػًٍ خِعٝدٚ لفُ خخلًِص خٌٝمُص ٌٍخٌه وػًٍ   -
ٔسًُ خٌعفدَذ خدلمدَٔص يف ٍ٘خ خجملدي، فةْ خالٔعؽّدَ يف خجملعّغ خدلًين وخالٔعؼدٔص زٗ لًٝ ظمٍُٛ خخلٝدٚ 

ُٙٗ خٌسُٕص خٌٝمُص ػًٍ ِٕعىي خدلىخَي خٌسَُٙص وودٜص يف خِِْدض ؤ٠مً ؤُِخ خدلىـىي وزبفُف خ١ٌغ٣ خٌٌٍ ظؼ
 ٠ُوََد ٌعىفُف خٌؼرء خٌؽمًُ ػٓ خدلىخَي خٌسَُٙص خٌؼدٍِص دبفدي خٌٝمص خٌؼّىُِص .

وّد ؤْ ـهص ٤ٕفص ظ٥ىخْ خحلُّٕص ؤٜسمط ظؼُف ظىخـً ِعّخًَ ذلُحدض  ٜمُص يوٌُص ظٙعغً ػًٍ لًَ  -
 خلًِص ٌٍّىخ٤ٓ دبىعٍف خجلهص.ؤدق ِٓ ؤـً ظمَُر خ

ٌىٓ وؤُ٘ ِدؽلىٓ ؤْ ٔىَيٖ يف ٍ٘خ خجملدي ؤْ ٍٖ٘ خذلُحدض ظؼُف خٔعًتخف وسَت  دلىخَي٘د ِٓ لسً زؼٟ  -
خجلهدض خٌؼدٍِص زدٌم٥دع  زًي ظًُُ٘ خجملهىيخض وخالِىخي يف وًِص خدل٠ًُ . ٍٖ٘ خٌعُٝفدض ظٕدُ٘ زدٌعديل يف 

 ؤوُي ٌال٘عغدي دلد ذبًٖ ِٓ ػًَ ظمًَُ جملهىيخهتد والٔعؽّدَخهتد.حبػ ظٍه خدلٕظّدض خٌٝمُص ػٓ وـهدض 

خٌؼًّ ٘سدذ/ض  خجلّؼُدض زؼً خٌعًََر وخٌعإ٤َت  ِٓ ٤ُف خٌىِخَش خدلؼُٕص ِٓ ؤـً بيِدـٗ يف خٌعًزَت  -
ٕدض خٌُىٍِ ٌٍىزدء ِٓ ؤـً خٌعىػُص وخٌعمُٕٓ ؤو ؤٌ ؤِِص ػ٠ُُص ٌعفدوِ خٌٕمٛ خحلدي يف خدلىخَي خٌسَُٙص زددلأ

 خٌٝمُص

 . لىدِص ـديش يف ظًزَت خدلإٔدض خالٔعٙفدجُص 
ظًتًَ ِمع١ُدض خٌٕظدَ خًٌخوٍٍ ٌٍّٕعٙفُدض، وبػًخي ُِٙوع خدلإٔص خالٔعٙفدجٍ، وو٠غ وظفؼًُ ُ٘حدض       

 .خًٌػُ وخٌعٙدوَ خدلٕٝىٚ ػٍُهد يف خٌٕظدَ خًٌخوٍٍ، ووٍخ خٌمُدَ دبفهىي ب٠ديف ٌعمُٕت ًِخوًُ خدلٕعٙفُدض

 وَش خ٘عغدي خدلإٔدض خالٔعٙفدجُص دب٥ٕك ربمُك خالً٘خف وخٌٕعدجؿ  ِمدزً خدلٕدجٍص وخحملدٔسص٠ُ -

 .ظًزَت خدلىخَي خٌسَُٙص 

ٌُعٕدٔر ٤ُيخ ِغ خٌَّديش  ٌٍفهص َِديش  ػًي خ٤ْسدء وخدل٠ُُّت وخٌعمُُٕت وخٔيخََُت  يف خدلًْ خٌىربي .1
 خذلدجٍص ٌٕىدْ.

 . خجلهصلدٌُُ ؤًْ وًِ ِٕعىي خٌعىَِغ خٌؼديي ٌٍّىخَي خٌسَُٙص ػٍ .2
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ظىؽُف ُِخلسص خٌعغُر، و٠س٣ ٔظدَ خحلُخٔص ؤظدَ خٌؼًّ زددلٝدحل خالٔعٙفدجُص، ِغ ظًػُُ  .3
 خدلٕعٙفُدض زسؼٟ خٌعىٝٝدض )ظمُٕى خدلؼٍىُِدض وظمُٕى خحملدٔسص وخٌعًزَت(.

 خٌُفغ ِٓ َوخظر خ٤ْسدء ٌعٙفُؼهُ ػًٍ خٌعؼدلً ِغ خدلٕعٙفُدض خٌؼّىُِص . .4
 هىيخض خٌؼدٍُِت زدٌم٥دع وربفُّ٘د وٝىٜد ؤؼٕدء ُِلٍص خٌىزإ.ظؽُّت رل .5
 ظىُٔغ ٜاللُدض وخوعٝدٜدض خدلٍٕوذ خجلهىٌ ٌٍٝمص ِغ َز٣ خدلٕاوٌُص زدحملدٔسص  .6

  خْيوَص بلعٕدء خٌعًزَت خجلدي ٌؼٍُّص 
غ وظؼُُّ ٔظدَ ُِخـؼص ٔظدَ خٌُٝغص خحلدٌُص ٌٍُٙخء خدلىلً ٌٓيوَص وخدلٕعٍِّدض خ٥ٌسُص، ِغ خٌعَُٕغ يف و٠  

  ِؼٍىِديت ٌٍعمىُ يف ظًزَت خْيوَص وُِخلسص ظىَِؼهد.

 .ظىُٔغ خٌؼُٞ خٌٝمٍ وظًزَت خدلؼًخض 
خبٝىٚ ظىُٔغ خٌؼُٞ خٌٝمٍ وظًزَت خدلؼًخض، ُٔي ظفىَط ظًزَت ِٙدََغ خٌسٕدء ٌٍّٝدحل ٌخض خالوعٝدٚ، 

 .خًٌخجُ وظفؼًُ ٔظدَ ظعسغ ُٜدٔص خدلؼًخض وخٌعفهُّخض خ٥ٌسُص

 زٙإْ شلدَٔص ِهٕص خ٥ٌر. 131-13َ خٌٕٝىٚ خٌع٥سُمُص ٌٍمدٔىْ خٔعًٝخ 
زٙإْ شلدَٔص ِهٕص خ٥ٌر، دبد  131-13ِٓ خ١ٌُوٌَ خٌعَُٕغ يف خٔعًٝخَ خٌٕٝىٚ خٌع٥سُمُص ٌٍمدٔىْ  -

يف ٌٌه خٌمُخَ خدلعؼٍك زعمًًَ خدلؼدََت خٌعمُٕص وخٌفُٕص ٌٍّٝمدض خخلدٜص وخدلإٔدض خٌٝمُص خدلّدؼٍص 
 .فعُٙص خٌؼدِص ز١ّدْ خٌمُدَ دبُخلسعهدوخٌيت ٔعّٕك ٌٍّ

 .ُّّبٔٙدء ؤل٥دذ ـهىَص ٌٍع 
بٔٙدء ؤل٥دذ ـهىَص ٌٍعُّّ يف خٌعىٝٝدض خ٥ٌسُص وخجلُخلُص زددلُخوّ خالٔعٙفدجُص خجلهىَص ٌعىفُف  -

 (.cartographie des risques، وؤوَتخ بػًخي وُخج٥ُص خدلىد٤ُ )خدلٕعٙفً خجلهىٌخ١ٌغ٣ ػًٍ 
ًِدض خٌٝمُص خٌؼّىُِص وخٌؼُٞ خٌٝمٍ ٌٍم٥دع خخلدٚ يف ب٤دَ وُخج٣ ٜمُص ـهىَص بيِدؾ خٌسُٕدض وخخل -

 .لدجّص خٌٍخض

 .ٍٍّخٌسمػ خٌؼ 
ِٕعٙفً ـدِؼٍ زدجلهص ) ز٥ٕفص( ِسديَش ظٕعمك خٌعؽُّت ٌىٓ ٌٓ َىىْ ٌٌٍه فدجًش بٌخ مل  بْ بلًخغ  -

د ًٕٖٔٙ ِٓ خٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ بًٌخ فٕمٓ ٔمعُق يف ُٔدق ِىٍ ٌٍسمػ خٌؼٍٍّ، يػُ ٔزددلمدزً  َىٓ 
 . خدلىٝٝص ٌٍّفدي خٌٝمٍخجلًًَ َِديش يف ُِّخُٔص خٌسمػ خٌؼٍٍّ 
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 خٌعمعُص . خٌسٌت 

 خٌعىَِغ خٌعُخيب خٌؼديي ٌٍُّخوّ خٔٔعٙفدجُص ودٜص يف خجملدي خٌمُوٌ ، - .1
ٕٔدض ظىفَت خٌُٕدَخض خٔٔؼدفُص خٌعدزؼص ٌٍّٕعٙفُدض ، و خٌمديَش ػًٍ ٠ّدْ ٔمً خدل٠ًُ بىل ِا- .2

ٜمُص ؤوُي ػًٕ خاللع١دء. وّد غلر ػًٍ وً ًَِٕص وربي ؤْ ربعىٌ ػًٍ ل٥ر ٜمٍ ػلعىٌ 
 ػًٍ مجُغ خدلؼًخض خٌالِِص.

 خٌَّديش يف ػًي خدلٕعٙفُدض زددلًْ خٌىربي ،- .3
 ظإًُ٘ خدلٕعٙفُدض زدٌُِدض خٌٝمُص خ١ٌُوََص وفمد ٌٍع٥ىَ خٌؼٍٍّ ،- .4
 ىيش زددلًْ خٌٝغُي ودٌؼُخجٗ و خٌمُٝ خٌىسَت و غَتٖ.بٜالق و ذبهُّ خدلٕعٙفُدض خدلعهدٌىص خدلىـ- .5
 خٌعَُٕغ يف خْ٘غدي خدلعىلفص خبٝىٚ ِٕعٙفً خ٤ٌُٕدْ خجلهىٌ ز٥ٕفص . .6
 . خٌعَُٕغ يف خْ٘غدي خٌس٥ُحص خبٝىٚ خدلٕعٙفً خجلدِؼٍ ز٥ٕفص .7
خٌعَُٕغ زإ٘غدي خدلٕعٙفً خجلدِؼٍ وبوُخـٗ بىل لُّ خٌىـىي ِغ ظىفَت خٌؼالـدض زدْ٘ؼص  - .8

 خٌمٝىَ خٌىٍى٠ًٌُِ خ٤ٌُٕدْ و٠ًُِ ٌىُّدوَص وظىفَت خٌعمدًٌُ زدجملدْ ْٜمدذ خ

 خال٘عّدَ زأفص بيِدْ خٌٙسدذ خدلعّخًَ ػًٍ خدلىًَخض 

ؤٜسك ِٓ خٌالفط ٌالٔعسدٖ خٔعفمدي ظدُ٘ش خٔيِدْ ػًٍ خدلىًَخض خٌٍٝسص دبىعٍف ًِْ ـهص ٤ٕفص ظ٥ىخْ  -

 :ىْ خخل٥ُ وؤٜسك ٌّخِد خحلُّٕص، خُِْ خٌٌٍ زدض َٕعًػٍ ِٕد يق ٔدل

ظعُٕ زدحلىدِص يخرلص ِدْ وؤْ ظٕهؿ ِمدَزص ٌٕظُ يف ٤َُمص خ٘عغدي ُِخوّ خٔيػًٍ خًٌوٌص ؤْ ظؼًُ خ -

 . يف ظًزَت ٍٖ٘ خِِْص

ظىفَت خًٌػُ ٌٍّٕظّدض خحملٍُص خٌيت ظٙعغً يف ٍ٘خ خجملدي ووٍك ؤل٥دذ  وُِخوّ ودٜص يخوً  -

 ؼالؾ .خدلٕعٙفُدض ٌٍعمُٕٓ وخٌعىػُص وظىفَت خٌ

  خٌمىخُٔت 
وخٌعفؼًُ خجلدي ٌٍّسًؤ خًٌٔعىٌَ َز٣ خدلٕاوٌُص ظ١ّٓ لًخ ؤػًٍ ِٓ خٌٙفدفُص خٌيت ٔٓ وظ٥ىَُ خٌمىخُٔت  -

 ِٓ ٘ى يف ؼًُ يوَ جلدْ ظمٍٝ خحلمدجك وخٌٍفدْ خًٌخجّص زدٌربدلدْ دلٕإٌص وً وخٌؼًّ خجلدي ػًٍ ظفزدحملدٔسص 
 ٤ٍت ِٕٝر خدلٕاوٌُص ودْ ػًٍ خٌٝؼًُ خجلهىٌ ؤو خٌى



 

19 
 ة للنموذج الشباب للتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمةالتصوريثيقة وال

 المنعقد بمدينة طنجة "ركيمنتدى طنجة التشا" مشروعالنسخة الخامسة لـخالصة مخرجات فعاليات 

 "لنموذج الجديد للتنميةلمجتمع المدني و ا"ا موضوع:حول  0101أكتوبر  01مارس و  7 خالل الفترة ما بين 

 لقطاع التربية ٍالتعلين االستثوار في الرأسوال غير الوادي رهيي بإصالح فعال –ثاًيا 

ٍ٘خ خٌم٥دع  بٜالق لُػ َؼً   ِٕدَ بٜالق ٥١ُِي ٍِٕ هندَص ظٕؼُُٕدض خٌمُْ خدلد٠ٍ خٌعؼٍُُ ػُفط ُٔدٔدض
 فؼدي. ؤٌ ظلىٌؾ ظّٕىٌ َوُّش 

عمدٌُص ؤعدؾ ٌعُخوّدض  وظفدػالض ُِخلً ػَُّص ٔدزمص ، ظٍؼر ُِلٍص خٌٙسدذ ٍ٘ ُِلٍص خٔ ِٓ خدلؼٍىَ ؤْ و
يوَخ ٘دِد يف ظُزُص وظىىَٓ ٍٔىن خٌفُي   ب٠دفص خىل خدلإٔدض  خالـعّدػُص خْوُي  خدلإٔدض خٌعُزىَصفُهد 

خالـعّدػُص لٕر ِد ًَوَ يف زُحعٗ . بْ خحلٝىي ػًٍ  فدػالضِٓ والي خٌٍٕىوُدض خٌيت ظعإؼُ زدٌؼاللدض وخٌع
سدذ وخع دبٕاوٌُدظٗ ولديَ ػًٍ َفغ ربًٌ زًٍٖ يف ربمُك خٌعُّٕص ٌُٕخٖ وٙسدذ خجلهص َُ٘ت وٌٗ خَظسد٢ وؼُك ٘
 خٌٕدزمص، وخٌيت ٔعىلغ بٜاللهد ودٌعديل:ؼَُّص خٌُخلً زددل

  ًٕٔىخض : 6ُِلٍص ِدلس 
 ربفُّ ِمىِدض خٌٙىُٝص خٌٕىَص ًٌي خ٥ٌفً ػرب :

 (...ص ) ظلىٌؾ ِىٔعُٕىٌَخٌعؼٍُ خٌٍخيت لٕر خدلٕد٘ؿ خحلًَؽ -
 خٌعؼٍُ زدٌٍؼر. -
 ٥ٌفً ػًٍ سلعٍف خجملدالض ًُِخُٔدخٌعؼٍُ ِٓ والي خٔفعدق خ -
 ظىَُٓ ِفهىَ خدلٕدوخش ولمىق  خ٥ٌفً خػرب آٌُدض وظمُٕدض ظُزىَص  -

  ص ٕٔ 11خدلُلٍص خٌؼَُّص ِد زُت ٔٓ خٌٕدئص بىل: 
 ُ خدلمدواليت وبػًخي خدلٙدََغ.ِٓ والي :خوعٕدذ ِمىِدض خالًِٔدؾ خالـعّدػٍ وخوعٕدذ ِهدَخض خٌفى

 خٌعؼٍُ ػٓ ٤َُك خٌؼُوٞ -
ِٙدََغ هندَص خٌٕٕص ) ظلىٌؾ ٔىق خدلًَٔص، خْٔسىع خٌؽمديف وخٌسُحٍ، ظٕظُُ خدلؼدَٞ وخدلٍعمُدض،  -

 خْزىخذ خدلفعىلص..(
 خال٘عّدَ دبُٙوع خٌىلًش وُِٙوع خٌمُٕ. -
 وٞ.ظٕىَغ ؤٔدٌُر خٌع٣ُٕٙ ِٓ والي خػعّدي ظمُٕص خٌؼُ -
 خٌٔخػص خدلًَُٔص ويوَ٘د يف بغٕدء لُُ خدلىخ٤ٕص. -
 بٔٙدء جلدْ يخوٍُص ظىٕر ٥ٌٍفً ِهدَخض خٌمُديش ٍِٕ خٌٝغُ. -
 ُٔص ويوَ٘د يف ظُّٕص ٘ىُٝص خ٥ٌفًخًَْٔص خدلًَ -
 ض خٌعًُُ٘ / خدلًَٔص خالَىىٌىـُصخوعٕدذ ِهدَخ -
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 خال٘عّدَ زدْودلسُدي وخدلٕدزمدض  -
 دلُٕق، خٌٙؼُ، خٌىعدزص، خٌُُٔ، خٌٕمط، خالوعُخػدض...(وٍك ِٙدََغ خٔزًخع ) خٌفٓ، خ -

  ٕٔص: 18بىل  12خدلُلٍص خٌؼَُّص ِد زُت 
 خالـعّدػٍ ػرب : خالٔعمدي بىل فؼً خالًِٔدؾخٔعؽّدَ خدلىعٕسدض خٌٕدزمص و  -
 ظؽُّت خٌؼًّ خٔزًخػٍ. -
٥دلص خالطلُخ٢ ظىَُٓ ؼمدفص خٌؼًّ خٌع٥ىػٍ)خَظسد٢ خحلٝىي ػًٍ خٌٙهديش ز١ُوَش خحلٝىي ػًٍ ز -

 خجلّؼىٌ(.
 ظٙفغ ػًٍ خٔزًخع وخالزعىدَ /ضودٜص زدٌٙسدذ زددلإٔدض خٌعؼٍُُّص وٍك ِٙدََغ ظّٕىَص -
 ربفُّ ِهدَخض خٌعٕىَك خٌٍخيت. -
 خوعٕدذ ٤ُق خٌسمػ ػٓ خٌفُٚ خدلٕدٔسص ٌعّىًَ خدلٙدََغ خٌٍخظُص. -

  ِٓ ٙىخً٘ خٌعؼٍُُّصب٘ىدٌُص ؼمص خٌٙسدذ يف خٌ: ٕٔص 26ٕٔص بىل  18خدلُلٍص خٌؼَُّص 
 ِالجّص خٌعىٝٝدض خٌؼٍُّص ِغ ٔىق خٌٙغً. -
  خٔفعدق خدلإٔدض خجلدِؼُص ػًٍ خٌم٥دع خخلدٚ -
خدلىخِخش ؤو خجلّغ زُت خٌعؼٍُُ خٌٕظٌُ وخٌع٥سُمٍ ؤؼٕدء خدلُلٍص خجلدِؼُص ِٓ ؤـً ربمُك خالٔعمالي خدلديل  -

 خلدٚ(وخٌعإًُ٘ ٌٕىق خٌؼًّ) يف ب٤دَ ُ٘خودض زُت خجلدِؼدض وخٌم٥دع خ
٠ُوَش ػمً ُ٘خودض زُت زبٝٝدض خدلدٔعُ وخٌم٥دع خخلدٚ ٔيِدؾ خٌٙسدذ، ِؽدي: ٘دذ ًََْ ؤٔسىع  -

 وَعًَذ ؤٔسىع دبمدزً ِديٌ ٌعممُك خالٔعمالي خدلديل وخٌٍخيت وزبفُف خٌؼرء ػًٍ خُْٔش.

زُت خٌٙسدذ لٍف زؼٟ خٌعىٝٝدض ) خدلدٔعُ وخًٌوعىَخٖ( وخٌيت ظًَّ ِٓ ظىَُٓ خٌس٥دٌص وظؼُّك خذلىش  -
 ؤىق خٌٙغً.

 ظالجُ ٔىق خٌٙغً ػًٍ خدلٕعىي خجلهىٌ فعك زبٝٝدض  -

 خٌعُٕٕك ِغ خٌم٥دػدض خٌىِخََص فُّد ؼلٛ خدلٕدٜر خٌٙدغُش )خدلسدََدض( -

 ظٕدٔك خٌعىٝٝدض خجلدِؼُص ِغ خدلٕدٜر خدلدٌُص خدلٕٝىٚ ػٍُهد يف خدلُّخُٔص خٌؼدِص ًٌٍوٌص. -

يوْ ِٕمٗ  /شخ٥ٌُي خٌعؼٕفٍ، خٌعًخََر زًوْ ِمدزً، خٔعغالي خدلعًَذبػديش خٌٕظُ يف ًِؤص خٌٙغً )  -
 ٘هديش خػعُخف، خحملدزدش ؤؼٕدء خٌسمػ ػٓ خٌعًخََر خٌعإٍُُ٘ص(.

 .والي ُِلٍص خٌعًخََر خٌعىىَُٕص /ضمحدَص خٌٙسدذِٓ ؤـً  ًِؤص خٌٙغً  بػديش خٌٕظُ يف  -
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 : خٌعّؽالغ خٌٕىػُص وبيِدـهد يف خدلٕظىِص خٌعؼٍُُّص 

 ٓ والي:ِ

 خٌعؼٍُُ خالـسدٌَ -

 خحلُٚ ػًٍ بيِدؾ فعُدض خٌؼدمل خٌمُوٌ يف خدلٕظىِص -

 خٌَّديش يف بلًخغ خدلإٔدض خَٔىخجُص خٌعدزؼص ٌٍّإٔدض خٌعؼٍُُّص -

 وٍك زُٕدض ووٌىـُدض ٔيِدؾ خال٤فدي وخٌٙسدذ ِٓ ٌووٌ خٔػدلص ٌٍعىفُف ِٓ هتُّٗ ٍٖ٘ خٌفحص -

 ُص ٍٖ٘ خٌفحص ؤؼٕدء ظًُُٙ خدلٕٙأض خٌعؼٍُُّص وخدلإٔدض خٌؼّىُِص وخخلدٜصخْوٍ زؼُت خالػعسدَ خلٝىٜ -

 بٜالق ِٕظىِص خٌعؼٍُُ لديَ ػًٍ خٌعىفُف ِٓ ؤِِص خٌعٙغًُؼدٌؽد : 

، خٌٙسدذ ؤ٠مً َفُٞ ٔفٕٗ وزمىش ْٔٗ يف ٍٜر خالِٓ خالـعّدػٍظٙغًُ ِٓ خدلؼٍىَ خٌُىَ ؤْ  خحلًَػ ػٓ ؤِِص 
ِد ٠دػف ؤػًخي خدلؼ٥ٍُت والي خْ٘هُ خٌٕعص خْوَتش  زسالئد ِؼًاّلض خٌس٥دٌص  فدلّط ِٓووٝىٜد ؤْ ؤِِص وىَؤد  

بػالْ بفالْ ػًي ِٓ خدلإٔدض  ٘ى ِاُ٘ ػٓ و  ،ظسد٤ا يوَخْ خٌؼفٍص خاللعٝديَصخىل ِٓ خٌٕٕص خجلدََص، لُػ ؤيّي 
يف خجلًوي ؤٔفٍص زؼٟ   ٔىق خٌٙغًخٌٝغُي وخدلعى٥ٔص زدخلٝىٚ، ِفُّغص ؤفىخـًد وسَتًش ِٓ خٌؼد٤ٍُت بىل ودَؾ 

-2017خاللٝدجُدض جملٍٓ ـهص ٤ٕفص ظ٥ىخْ ْـً وٍك ِٕدٜر ٌٍٙغً زدجلهص لٕر زُٔدِؿ خٌعُّٕص خجلهىَص 
2020 

 

 المصدر برنامج التنمية الجهوية
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   يف ب٤دَ خٌعفىَت خجلّدػٍ ٌٍٕهىٞ زم٥دع خٌٙغً وزلدَزص خٌس٥دٌص وخذلٙد٘ص، سبط ُٜدغص زؼٟ 

  خدلمعُلد
 زإوٌىَصظىَُٓ خٌعٙغًُ وخٌعىظُف خجلهىٌ ، خٌ سبعُغ خٌٙسدذ خٌمد٤ُٕت يخوً خجملدي خٌعُخيب ٌٍفهص  •

 خالٔعفديش ِٓ خدلٙدََغ وخدلٕدٜر خحملًؼص  فُهد.
خٔٙدء ِٕد٤ك ٜٕدػُص، ِغ ُِخػدش ِؼدََت خلًخغ ٍٖ٘ خدلٕٙحدض ِٓ لُػ ِىدْ ظىخـً٘د وظّوًَ٘د زىً  •

 ُ٘و٢ خٌٕالِص خٌٝمُص.
غ ِؼدً٘ وـدِؼدض وُِخوّ ِعؼًيش خٌعىٝٝدض ظالجُ ِع٥ٍسدض ٔىق خٌٙغً و ظىَُٓ ٔظدَ فؼدي خلًخ •

 ٌٍعىـُٗ خدلسىُ.
وٍك فُٚ ٘غً يف ٔدجُ ًِْ خجلهص يوْ ظفدوض ٜدَن  ِغ خالوٍ زؼُت خالػعسدَ وٝىُٜص وً ٥ِٕمص ِٓ  •

 لُػ خدلىخَي خ٥ٌسُؼُص  خدلعىفُش.
 ظمُٕت خٌم٥دػدض غَت خدلهُىٍص. •
 ٌفاللص ودٜص خٌفاللُت خٌٝغدَ دبىعٍف ِٕد٤ك خجلهص.خ ل٥دع يػُ •
 يػُ  ل٥دع خًٌُٝ خٌسمٌُ دبىعٍف خٌىٔدجً وظمُٕٕٗ. •
 ػمٍٕص خالٔعؽّدَ خحملٍٍ ، وـٍر خالٔعؽّدَخض خْـٕسُص خٌيت زبًَ ِٝدحل ٘سدذ خجلهص. •
 خٌمُدَ دبُخـؼص ٘دٍِص الٌُدض وزُخِؿ خًٌػُ خٌؼّىٍِ. •
 ٌم٥ُؼص ِغ شلدَٔدض خحملٕىزُص وخٌّزىُٔص.خَٔدء لىخػً خدلٕدفٕص خٌَُٙفص، وخ •
 خػعّدي ِمدَزص خٌال ُِوَّص ٌعمُٕت ِٕدن خْػّدي. •
 ظُّٕص خٌمًَخض و خدلهدَخض خدلمدوالظُص ًٌي خٌٙسدذ زديَخـهد يف خدلٕظىِص خٌعُزىَص. •
ش ٠ّدْ خٌعُٕٕك زُت خٌم٥دػُت خٌؼدَ وخخلدٚ وِإٔدض خٌعىىَٓ، و بَفدق وً زبٝٛ زٙهديش ظًََسُص ٔدجُ •

 خدلفؼىي.
 خلًخغ خٌىٌىـُدض يف سلعٍف خدلٝدحل وخدلُخفك ٌعٕهًُ خيِدؾ خْ٘ىدٚ يف و٠ؼُص بػدلص يف ٔىق خٌٙغً. •
 خٌعًزَت خحلىّديت ْٔىخق خٌمُذ وسبعُغ خٌسدػص خدلعفىٌُت زدٌسًخجً خدلّىٕص. •
 ٙسدذ خجلهص ػًٕ خٌعمًَ ز٥ٍر خٌؼًّ زدٌُٙودض وخدلٝدٔغ ٌخْوٌىَص  ءوبػ٥د •
 ٙسدذ هتعُ زدٌعٙغًُ وظسديي خخلربخضوٍك ِٕٝدض ٌٍ •
 ُِخػدش وٝىُٜص خْلدٌُُ ِؽال )٤ٕفص خٌٕٝدػص وخخلًِدض خٌؼُخجٗ خٌفاللص و٘ىٍخ( •
ظًُُٙ ِٕد٤ك ٜٕدػُص وِٕد٤ك لُش ظٙفُؼد ٌالٔعؽّدَ ؤػًٍ ِٕعىي وً  بلٍُُ )خٌؼُخجٗ ظ٥ىخْ خحلُّٕص - •

ال حبُػ ؤْ وِخْ ظّوُ زةٔعدؾ  ٘دَ ِٓ  (ٍ٘ فم٣ ِٓ ظعىفُ ػًٍ ِٕد٤ك ٜٕدػُص ٌىٓ وِخْ وخٌٙدوْ..٤ٕفص
 خٌَّعىْ وٌىٓ زٙىً خ غَت ِٕظُ

 ظفؼًُ يوَ خدلُخوّ خجلهىَص  ٌالٔعؽّدَ وـؼٍهد َُ٘ىد ٌٍفهص ِٓ ؤـً خٌٕهىٞ زدالٔعؽّدَخض و ظٕهٍُهد •
 خٌعمىُ يف خالٔعؽّدَخض وظمُّٕهد ػًٍ خْلدٌُُ وً لٕر ِمًَخظٗ •



 

23 
 ة للنموذج الشباب للتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمةالتصوريثيقة وال

 المنعقد بمدينة طنجة "ركيمنتدى طنجة التشا" مشروعالنسخة الخامسة لـخالصة مخرجات فعاليات 

 "لنموذج الجديد للتنميةلمجتمع المدني و ا"ا موضوع:حول  0101أكتوبر  01مارس و  7 خالل الفترة ما بين 

 خظُُتظٙفُغ و يػُ  خدلمدوالض و خدلمدوٌُت خٌٍ •
 ظٙفُغ خالٔعؽّدَ، يػُ خدلمدوالض و ُ٘ىٍص خٌم٥دػدض خالٔعدـُص •
 ٠ُوَش لً ِٙىً زدذ ٔسعص  ووٍك زًخجً ْٔٗ َؼعرب خدلعٕفٓ  خٌىلًُ ٌاللٍُُ خدل١ُك وٌفًُٕق  •

 
 خْوُي صـــعّدػُــًِدض خالـــىــخٌ -ؼدٌؽد 

 
 خٌُز٣ خ٥ٌُلٍ :  ●

ػًٍ ِٕعىي ٤ُق خٌُٕدَخض ؤو ػًٍ ِٕعىي خخل٥ى٢ خٌٕىىُص،  زدٌٕٕسص ٌٍفهص  ظؼدين ِٓ خٌُز٣ خ٥ٌُلٍ بْ
دلٕعىَُت خدلٍوىََٓ فدٌؼُخجٗ ووِخْ وخٌٙدوْ وخحلُّٕص َغُ ؤهند ًِْ ِعى٥ٔص ٌىٕهد ظؼدين ِٓ خٌُز٣ خ٥ٌُلٍ ػًٍ خ

 و٤ُٕد وـهىَد
 خًٌػُ خالـعّدػٍ : ●

خال٘عّدَ زإفُخي ول٥دػدض ول١دَد ٌخض زؼً َٕعٍَّ ِٓ خًٌوٌص خالػعٕدء ولمُمُص وًِٕرلص خٌؼًّ ِٓ ؤـً ظُّٕص بْ 
 ربُٕٕهد:َٕسغٍ ػًٍ خًٌوٌص ِٓ والي ِإٔدهتد زًي خجلهً يف  بٌ خـعّدػٍ

 
و خٌمُوٌ  زدجلهص ِٓ لُػ خٌعؼٍُُ و زلدَزص خذلًَ خدلًٍَٔ ؤخدلُؤش ٔىخء يف خٌؼدمل  خحل١ٌُ  ربُٕت و٠ؼُص   •

 دلُؤش زىُخِص و ِٕدوخش  ِغ خٌُـًًّ فُهد خُوف زلعُِص ظؼظو ِٓ لُػ خٌٙغً و ظىفَت ؤخٌٕٕدء ًٌي 
 خٌُىٍِ  خْـُ ٌخض ػّديخْؤٜمدذ  وظإ٤َتظؼَّّ و٠ؼُص خالـُخء يف خٌىظدجف خذلٙص زدجلهص و ظمُٕت و  •
 ٍَٔ يف فدجملدي خٌمُوٌزلدَزص ظدُ٘ش خذلًَ خدلً •
 ْ دلُخلسعهد ) وّؽدي دي خبٍك جلدربُٕت ظًزَت ػًّ ِإٔدض خٌُػدَص خالـعّدػُص و زلدَزص مجُغ خ٘ىدي خٌفٕ •

 ظفعمُ  زؼٟ يوَ خٌُػدَص دبًَٕص ٤ٕفص ٌٍُّخلسص( ِٕهد :
 ْ٘ىدٚ يف و٠ؼُص بػدلص  ػدَص ٤فً خٌعىلً، ُِخوّ َيوَ خدلُٕٕت، ُِخوّ  •
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 بُ٘خن خٌٙسدذ يف خٌسٕدء خًٌؽلمُخ٤ٍ ًِوً ؤٔدٍٔ ٌٍعُّٕص :خٌؽدين خحملىَ

ِغ خدلٕهفُدض و  ظم٥غ بَخيش ُٔدُٔص لمُمُص  زد١ٌُوَش  ُٜدغص زًًَ ـًًَ ٌّٕىٌؾ ظّٕىٌ ِعفدوِ ، َمع١ٍبْ 
خٌ ال َٕعمُُ  خحلًَػ ػٓ خٌيت زبعّي خٌعُّٕص فم٣ يف ؤزؼدي٘د خاللعٝديَص و خالـعّدػُص ، خٌعمًٍَُص  خدلمدَزدض

 خحلمص .  ظىَُٓ خًٌؽلمُخ٤ُصبٜالق ُٔدٍٔ ػُّك َهًف بىل يوْ خحلًَػ ػٓ  ؤٌ ظُّٕص  لمُمُص 

 خجلهص يف ٌٍٙسدذ خٌُٕدُٔص خدلٙدَوص ذبىًَ:   ؤوال

ظؼً خدلمدَزص خٌعٙدَوُص ؤلً  ؤُ٘ َودجّ خٌعإًُ٘ خدلإٔديت، بٌ ظًٕٙ و٠غ لً ٌٍّٕص خالٔغاللُص خٌيت ظٍط 
خالٔفعدق وخٌعىخًٜ  خٌعُخيب خٌمدجُ ػًٍ ُِىدُِّٔدضخٌعًزَتظؼسَتٌؼًّ خجلّدػٍ، وخًٌػىش دلمىِدض ظمسغ ػًٍ خ

خٌٕدوٕص وَُٙه ؤٔدٍٔ ال زلًُ ػٕٗ يف  دظعًَٝ٘وخٌيت وخٔٔهدَ خٌفؼٍٍ جملّىع خٌمىي خحلُص خحملٍُص 
 .لمُمُصِمًِعهُ خٌٙسدذ وفدػً ؤٔدٍٔ ٌٍٕهىٞ زعُّٕص ـهىَص

 ظفؼًُ آٌُدض خًٌؽلمُخ٤ُص خٌعٙدَوُص - ؤ

ز٥َُمص ظٙدَوُص ُخيب يف ظًزَت خٌٙإْ خٌعُخيب خحملٍٍ خًٌؽلمُخ٤ُص خٌعٙدَوُص، ؤٔدٔد ػًٍ يوَ خٌفدػً خٌعظُظىّ 
  ِٕفعمص ػًٍ خذلُحدض خالئعىََص خالٔعٙدََص.

خٌعفؼًُ خحلمُمٍ يَسدـعٗ ػًٍ ِٓ والي  2011ٌٌٍه ػًّ خدلُٙع خدلغُيب ِٓ والي ِمع١ُدض ئعىَ 
ًي ؤيوخَ وخٌيت رب، 139ووٍخ خٌفًٝ 13/14/15ٓ خٌفٝىي ًٍؽلمُخ٤ُص خٌعٙدَوُص وّد لًيض ٌٌه رلّىػص ٌِ

وآٌُدض ظٍه خدلٙدَوص، زد٠ٔدفص بىل ظًتًَ ظٍه خدلمع١ُدض ِٓ والي خٌمىخُٔت خٌعٕظُُّص ٌٍفّدػدض خٌعُخزُص خٌيت 
خٌٌٍ َٕٛ  111.14.وصلً خٌمدٔىْ خٌعٕظٍُّ ٌٍفهدض  خدلٙدَوصٍٖ٘ وآٌُدض خجملعّغ خدلًين لًيض زًوَ٘د ؤيوخَ 

  .ص ٌٍٙسدذ وخٌؼًّ خجلّؼىٌخٔعٙدََ ػًٍ بلًخغ ُ٘حدض 117يف ِديظٗ 
  

زدًٌوَ خالٔعٙدٌَ وفمد دلمع١ُدض خٌمىخُٔت خجملعّغ خدلًين ٌؼً ؤُ٘ ِد ؽلىٓ خٔعٕعدـٗ ِٓ والي خ٥٠الع 
 خٌعٕظُُّص ٘ى:
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 خٌى٠غ خحلديل ِٕعىي خدلٙدَوص خٌٕمف خٌٌٍ ربًيٖ ظٍه خٌمىخُٔت ٌٍّٙدَوص و٘ى ٔمف ال َعفدوِ يف  -1

  خٌَُِّص

ِأي بزًخء خٌُؤٌ خالٔعٙدٌَ وخزبدٌ خٌمُخَ ػًٍ خػعسدَ ؤْ خًٌوَ خالٔعٙدٌَ َسمً يوَخ خٔعٙدََد ال ؤٌلً وال   -2

 ؤوؽُ وغَت ٍَِّ ْٜمدذ خٌمُخَ 

 خٌعُخزُُتاوٌُت خدلٕخجملدٌٓ خدلٕعىسص يف خْوٍ زُؤٌ بٌّخُِص ػًَ خٌعإؼَت يف ُٜدغص خٌمُخَخض وودٜص ؤِدَ   -3

فةٔٗ غلر ٠ّدْ لك خدلٕعىسُت يف خزبدٌ خٌمُخَ زٙىً يؽلمُخ٤ٍ ػرب وخجلهىٌ وػاللص زدٌمُخَ خحملٍٍ   -4

يوَخض خجملدٌٓ ووٍخ ٠ّدْ لك خٌفدػً خٌعُخيب يف خدلٙدَوص يف ٜٕدػص خٌمُخَ خحملٍٍ ػرب بزًخء خٌُؤٌ ولىش 

 خاللعُخق.

ٌ ال َؼعرب يف ب٤دَ َٜتوَش خدلٙدَوص ٔمفد هندجُد، زمًَ ِد٘ى ٔمف ذبًَ خٔ٘دَش وٌٍه بىل ؤْ خًٌوَ خالٔعٙدَ
 :ُِلٍٍ ظمع١ُٗ يَـص خٌىػٍ وخٌعىخًٜ زُت ٤ُيف خدلؼديٌص ؽلىٓ ذبدوِٖ ِٕعمسال ٌٌٍه خَظإَٕد خدلمعُلدض خٌعدٌُص

 
 ٍـٕسد بىل ـٕر ٜدٔؼٍ خٌمُخَ خحملٌٍٍهُحدض خالٔعٙدََص ظؼًَالض لدٔىُٔص ظُلً زددلٙدَوص خٌفؼٍُص  -1

 ،وٌٌه ذبدوِخ جملًّ خدلٙدوً خٌيت ظٕعؿ ػٓ خٌمُخَ خْلديٌ خٌسؼًوخجلهىٌ 

دبفٍٓ خدل١ٕىٌ ربط خذلُحدض خالٔعٙدََص وٍك ل٥ر ودٚ زدٌعىىَٕدض ذلُحدض خجملعّغ خدلًين وٌٍٙسدذ  -2

 خجلهص ووٝىٜد دبفدي ظًزَت وظَُٕت خٌٙإْ خٌؼدَ خحملٍٍ   

يف فًخض خٌمىخُٔت وخٌعَُٙؼدض يف رلدي خٌعًزَت خٌعُخيب وٍخ خٌعىىَٓ خدلٕعُّ ٌٍّٕعىسُت دلىخوسص ِٕع -3

 رلدي ظفؼًُ خًٌؽلمُخ٤ُص خٌعٙدَوُص

 .٥ِدٌسص خجملدٌٓ خدلٕعىسص زعمدََُ هتُ خٌعفدػً خًٌخجُ زدذلُحدض خالٔعٙدََص -4

بػديش خٌٕظُ يف ٤َُمص ظٙىًُ خذلُحدض خالٔعٙدََص خجلهىَص وخحملٍُص وخٌيت غدٌسد ِد ظىىْ ٕٔىص ِٝغُش   -5

 دٌٓ خدلٕعىسص ٌٍّف



 

26 
 ة للنموذج الشباب للتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمةالتصوريثيقة وال

 المنعقد بمدينة طنجة "ركيمنتدى طنجة التشا" مشروعالنسخة الخامسة لـخالصة مخرجات فعاليات 

 "لنموذج الجديد للتنميةلمجتمع المدني و ا"ا موضوع:حول  0101أكتوبر  01مارس و  7 خالل الفترة ما بين 

 خٌعّىُت خٌُٕدٍٔ ٌٍٕٕدء: -ذ
 

خطل٢ُ خدلغُذ يف يَٕدُِص ظؼَّّ خدلٙدَوص خٌُٕدُٔص ٌٍٕٕدء ٍِٕ ِد ًََّ ػًٍ ػمًَٓ ِٓ خٌِّٓ ربممط فُٗ 
خدلىعٕسدض وػًٍ َؤٔهد ًِؤص خُْٔش وخدلٙدَوص خٌُٕدُٔص يف خحلىىِص وخٌربدلدْ وؤوَتخ يف خجلّدػدض ِٓ خٌؼًًَ 

لُػ ؤٜسمط ٍٖ٘ خْوَتش ٍِِّص زع٥سُك ُٔدٔدض بيِدؾ ِمدَزص خٌٕىع زددلى٥٥دض خجلّدػُص ِٓ والي  خٌعُخزُص،
والي خٌمىخُٔت خٌعٕظُُّص ، وزربٔدِؿ خٌعُّٕص خجلهىَص وزُخِؿ ػًّ خجلّدػدض ِٓ 2009خدلُؽدق خجلّدػٍ ٍِٕ  

، وٌٌه وإلً خدلسديت خْٔدُٔص ٌٍمىدِص وخًٌؽلمُخ٤ُص و خلعُخَ يوٌص خحلك وخٌمدٔىْ. 2015ٌٍفّدػدض خٌعُخزُص 
فىً بلٝدء ٌْ ػُٕٝ ُٕٔؼىٓ زٌٍه ٍٔسد ػًٍ ِٕدَ ػًٍ خٌعُّٕص وخًٌؽلمُخ٤ُص خٌعُخزُص حبُػ ٔعفىض 

 ووخٔغ ِٓ ٔدوٕعهد وزدٌعديل خٌٕهىٞ زدٌعُّٕص خحملٍُص.فُٜص خالٔعفديش ِٓ ِا٘الض و٤دلدض ِىىْ ٘دَ 
 

 زدجلهص :خٌؼدَ ؤُ٘ ِؼُمدض خدلٙدَوص خٌٕٕدجُص يف ظًزَت خٌٙإْ   -1ذ.
 

 

 ظلىٌؾ ًٌَخٔص ٌىخلغ خحلدي جبّدػص خِّفُوْ زةلٍُُ وِخْ
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خٌُٕدُٔص ٔىخء ػًٍ َٔص ًخوً خدلّدمجُغ خدلمسص سبُّ خدلٙهً خٌُٕدٍٔ زدجلهص ، ٘ى ٥ُُٔش خٌُـً ػًٍ  ٌؼً ؤزُِ
خٌيت ٍخ خاللعىدَ زًَـص ؤوىل ٌٍؽمدفص ، وَؼّي ٘ ؤو خجلهىٌ ِٕعىي خٌمُديش ؤو خٌعىىَٓ ، ؤو ظًزَت خٌٙإْ خحملٍٍ

، وزؼٟ خدلًْ ، ووٝىٜد زدٌؼدمل خٌمُوٌالِخٌط ٔدجًش ،خُِْص وخجلهً وخٔعغالي ِفهىَ خًٌَٓ وخ٥ٌدزى٘دض
   خٌٝغُي.

 ً ػٍُهد ِٓ خالٔعىدزدض خْوَتش زدجلهصٔلٝدجُدض خحملٍِٝمىظص: خ

 ٔم٣ خ١ٌؼف ٔم٣ خٌمىش
 

 ِٕعٙدَ مجدػٍ  13 - 

 ِٕعٙدَخض مجدػُدض 04 -

 يف خدلدجص سبؽٍُُص خٌٕٕدء زدجلّدػص  30-

 / يف خدلدجص ػًٕ خدلُؤش  95ِؼًي خدلٙدَوص - 

 

 

 

 

 ٠ؼف سبؽٍُُص خٌٕٕدء -

غُدذ خٌىػٍ زإعلُص خٌؼًّ خٌُٕدٍٔ ويوَٖ يف 
 ٌعُّٕص خحملٍُص.خ

غُدذ خٌؼُٕٝ خٌٕٕىٌ ػٓ خالـهّش خٌعَُٕتَص 
وخزبدي خٌمُخَخض  يف خٌم١دَد خٌيت هتُ خٌٙإْ 

 خحملٍٍ .

 غُدذ زُخِؿ ربُُٕٕص لىي  ب٘ؼدع ؼمدفص 

 ُت خٌٕٕدء وخٌُـدي لىي خدلىخ٤ٕصخدلٕدوخش ز

 خٌعهًًَخض خٌفُٚ

 خٌٌٍ ٔٛ ػًٍ  19, خٌفًٝ 2011ئعىَ -

ُت خدلُؤش وخٌُـً يف خحلمىق وخحلَُدض خدلٕدوخش ز-
خدلًُٔص وخٌُٕدُٔص وخاللعٝديَص وخالـعّدػُص 

  وخٌؽمدفُص وخٌسُحُص

خٌمدٔىْ خٌعٕظٍُّ خجلًًَ ٌٍفّدػدض خٌعُخزُص -
 خش وظىدفا خٌفُٚ وِمدَزص خٌٕىع .ُ٘حص خدلٕدو

خٌعّخَ خٌمىي خٌُٕدُٔص زعفؼًُ ِمع١ُدض  -
 خًٌٔعىَ خجلًًَ 

 ُص خًٌخوٍُص غُدذ خًٌؽلمُخ٤

 ػًَ خٌعًخوي ػًٍ خدلٕاوٌُص .  

 بلٝدء خٌٕٕدء ِٓ ُِخوّ خٌمُخَ 

 خٌؼمٍُدض خٌٍوىََص خٌعَُّّص  ٠ً خٌٕٕدء 

خٌؼٕف ٠ً -ػسث خٌُػدَص خَُْٔص ػًٍ خٌٕٕدء -
 خٌٕٕدء

 خُِْص وخٌفمُ 
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 ٠ؼف خٌعىىَٓ  

 ػًَ ظإُِت خدلٙدَوص  -

غُدذ خٌىػٍ زإعلُص خٌؼًّ خٌُٕدٍٔ ويوَٖ يف 
 ُّص خحملٍُصخٌعٕ

 

 ت الوــــقترحا

بٜالق خدلٕظىِص خالٔعىدزُص  دبد ػلمك  بٌّخُِص وخلُخَ ِسًؤ خدلٕدٜفص يف خػعّدي خٌٍىخجك خالٔعىدزُص زًي   -

 خػعّدي ِسًؤ خٌىى٤د ، وَز٣ خدلٕاوٌُص زدحملدٔسص 

ؤٔدًٔد خظفدلُص خٌم١دء خدلٝديلص ػًٍ زدلٍ خدلىخؼُك خًٌوٌُص غَت خدلٝديق ػٍُهد وَفغ وً خٌعمفظدض ػٕهد، و -

 ػًٍ ؤ٘ىدي خٌعُُّّ ودفص ٠ً خدلُؤش ِغ ِالجّص خٌعَُٙؼدض خٌى٤ُٕص ذلد

بلًخغ ٔٝىٚ لدٔىُٔص ظمُ زددلٕدوخش خدل٥ٍمص زُت خجلُٕٕت يف خحلمىق ودفص، وظىىْ ؤٔدًٔد ًٌٍٔعىَ   -

 .ّخذ خٌُٕدُٔصولىخُٔت خالٔعىدزدض خحملًيش ْظلد٢ خاللعُخع، لدٔىْ خٌىظُفص خٌؼّىُِص، لدٔىْ خْل

 ظىُٔغ سبؽٍُُص خٌٙسدذ وخٌٕٕدء زدػعّدي ٌىخجك ـهىَص  -

ظؼَّّ وػٍ خدلٕظّدض خخٌٕٕدجُص وخحلمىلُص زإعلُص ِى٠ىع خٌعّىُت خٌُٕدٍٔ ٌٍٕٕدء ِغ و٠ؼٗ وإوٌىَص  -

 يف زُخرلهد خ١ٌٕدٌُص 

   .خػعّدي خٌىفدءش وّؼُدَ ٌعىيل خٌىظدجف خٌُمسُص  -

ٕٕدء وٌٍٕىسص خٌُٕدُٔص ِٓ ؤـً خٌُفغ ِٓ خ٘عّدِهد وِٙدَوعهد بلُخَ آٌُدض وبـُخءخض ربفَُّص ٌٍ  -

 خٌفدػٍص يف وً ِظدُ٘ خحلُدش خٌُٕدُٔص وخٌٙإْ خٌؼدَ

ظىفَت خًٌػُ خدلديٌ ػًٕ خٌعُُ٘ك يف خالٔعىدزدض ووً ِد ِٓ ٘إٔٗ ؤْ ًَوً يف ب٤دَ خٌعُُّّ خٔغلديب   -

م١دء ػًٍ ؤ٘ىدي خٌعُُّّ ودفص ٠ً ٌٍعؼفًُ زددلٕدوخش يف ظُف ِالط وّد ٔٝط ػًٍ ٌٌه خظفدلُص خٌ

 .خٌٕٕدء
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سبىُت خٌٕٕدء ِٓ ُِخوّ خٌمُخَ ٌٓلّخذ وًّوً ٌعىخـً خٌٕٕدء ػًٍ ِٕعىي ُِوّ خٌمُخَ و٤ُٕد   -
وزلٍُد، بػّدال دبسًؤ خًٌؽلمُخ٤ُص خًٌخوٍُص، وخٌم٥غ ِٓ خٌٙسىص خٌؼالجمُص خٌيت ربَُ خدلٙهً خٌُٕدٍٔ ِٓ 

 خٌىفدءخض خٌُٕدُٔص.

بىل زٕدء ؼمدفص رلعّؼُص يخػّص ٌٍّٙدَوص خٌٕٕدجُص، وٌعممُك ٌٌه الزً ِٓ خطلُخ٢ خجلُّغ ٌىٍ ضلعدؾ خٌُىَ، 
 ـٍُد. زً الزً ؤْ َؼىٓ ربىال رلعّؼُد  ال َىىْ بُ٘خن خٌٕٕدء رلُي ظغَُت يف خَْلدَ

 ؼدُٔد : يوَ خٌٙسدذ يف ظىَُٓ ُٔديش يوٌص خحلك وخٌمدٔىْ 

يوٌص خحلك خٌفؼً خٌُٕدٍٔ ، ويف زبمُك ِسًؤ ىف شلدَٔص ٍ ؤٔدٔخحلًَػ ػٓ يوَ خٌٙسدذ وّىىْ بْ  

خًٌؽلمُخ٤ُص، ؤعلهد يَـص وسَتش ِٓ خلعُخَ  صخدلّدَِٔاُ٘خض ؤٔدُٔص ٌمُدْ ًِي لىدِص ػلٍُٕد خىل وخٌمدٔىْ، 

 دِصٌُدض خحملدٔسص، وظٙفُغ خدلٙدَوص ىف خحلُدش خٌؼخٌعفؼًُ خحلمُمٍ ٌُّٔديش خٌمدٔىْ، وخٌٙفدفُص ىف ٜٕغ خٌمُخَ و

 وـهىَد ً٘فد َجُُٕد ىف خٔعُخظُفُدض ؤُدٔدض خٜٔالق خٌُٕدٍٔ و٤ُٕد  سبؽً خٌىت زبٍُك خحلُدش خٌُٕدُٔصو، 

 ظفؼًُ ِسًؤ ُٔديش خٌمدٔىْ ٔٝد وشلدَٔص 

ِسًؤ ئعىٌَ َىىْ فُٗ مجُغ خْ٘ىدٚ و خدلإٔدض و خٌىُدٔدض خٌؼدِص و خخلدٜص دبد ِسًؤ ُٔديش خٌمدٔىْ بْ  
يف ب٤دَ٘د بىل ػلعىُ ٌخهتد، ِٕاوٌُت ؤِدَ لىخُٔت ٜديَش ػٍٕد و ظ٥سك ػًٍ خجلُّغ زدٌعٕدوٌ و يف ٌٌه خًٌوٌص 

 ل١دء ِٕعمً و ظعفك ِغ خٌمىخػً و خدلؼدََت خًٌوٌُص حلمىق خٕٔٔدْ.

بْ ودفص ٍٖ٘ خٌعًخزَت ِٓ ٘إهند ؤْ ربمك ربىال يؽلمُخ٤ُد، حبُػ َىـً ظُخز٣ زُت ربمك خًٌؽلمُخ٤ُص ِغ 
 ظىَُٓ ِسًؤ ُٔديش خٌمدٔىْ، يف لدي مت ظفؼًُ رلّىػص ِٓ خٌُِدض خٌمدٔىُٔص وخحلمىلُص وٍ٘ : ًِي فؼدٌُص 

 . خٌٙفدفُص _ ظفؼًُ ِسًؤ

 _ َز٣ خدلٕاٌُص زدحملدٔسص.

 _ محدَص لمىق خْفُخي زدٌمدٔىْ، وبو١دع خجلُّغ ٌٕفٓ ُ٘و٢ خدلٕدءٌص وػًَ خٔفالض ِٓ خٌؼمدذ. 

 _ خٔعمالي خ٥ٌٍٕص خٌم١دجُص. 

 لعُخَ ظًخزَت وُ٘و٢ خحملدوّص خٌؼديٌص. _خ
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 خٌعىٍُك وزلدَزص خٌفٕدي خٔيخٌَ._

 ظُُٔه ؼمدفص لمىق خٕٔٔدْ يف ٜفىف خٌٙسدذ - ؤ

وَىىْ ٍ٘خ زعؼَّّ ِؼدَف خٌٙسدذ وفًمد ال٘عّدِدهتُ ٌُٝسمىخ فدػٍُت يف ُٔٙ ؼمدفص لمىق خٕٔٔدْ، وّد  

ُغ لمىق خٕٔٔدْ ِٓ والي سلعٍف خٌُِدض وخٌىٔدج٣ َعؼُت سبىُٕهُ ِٓ خْيوخض خٌالِِص ٌٍعؼسَت لىي ِىخ٠

خٌُٕدُٔص وخدلًُٔص، شلد ُّٔىٕهُ ِٓ  ُٔٙ ِسديت لمىق خٕٔٔدْ، وودٜص ظٍه خٌىخَيش يف خٔػالْ خٌؼددلٍ 

 حلمىق خٕٔٔدْ وزدلٍ خٌؼهىي وخدلىخؼُك خًٌوٌُص.

لُخَ ِؼدََت وشلدَٔدض ـًُش وَغُ خٔػعُخف زمٝىَ ٍٖ٘ خٌُِدض وخٌىٔدج٣ فةهند ظ٥١ٍغ زًوَ ِهُ يف ب 

ُِظس٥ص زدٌُٕدٔدض خدلىـهص ٌٍٙسدذ، وزع٥سُمهد ػًٍ خدلٕعىي خٌى٤ٍت وخحملٍٍ، ٌُعّعغ خٌٙسدذ زمىش خٌمدٔىْ خًٌويل 

خخلدٚ حبمىق خٕٔٔدْ، حبمىق يف مجُغ خْلىخي، وُ٘ ِاٍ٘ىْ دلّدَٔعهد وخدل٥دٌسص هبد، وِغ ٌٌه، فؽّص ػًي 

فٕك خجملدي ٌُٝدغص ُِؽدق يويل ودٚ حبمىق خٌٙسدذ، ً٘فٗ خٌعُوُّ ػًٍ ٍٖ٘  ِعّخًَ ِٓ خٌفدػٍُت ًَػى بىل

خٌفحص زؼُٕهد ٌخض خٌّٕدض وخاللعُدـدض خخلٝىُٜص، وًَػُ ٍ٘خ خٌعىـٗ، ػًٍ خدلٕعىي خٔلٍٍُّ، وـىي ٔٝىٚ 

)ِىخؼُك وِؼدً٘خض( ظىفُ لدػًش بلٍُُّص ِٙعُوص يف رلدي خٌٙسدذ، وِٓ ٍٖ٘ خٌٕٝىٚ ػًٍ وـٗ خخلٝىٚ: 

 خدلُؽدق خْوَيب لىي ِٙدَوص خٌٙسدذ يف خحلُدش خحملٍُص وخجلهىَص.

خدلٙدَوص يف خحلُدش خٌؼدِص ٍ٘ ِٓ َوص خٌٙسدذ ٠ُوََص ٌعممُك خٌعُّٕص خجلهىَص خدلٕعًخِص ٌٍفُّغ، و٠ّْد فّٙد 

إؼَت ِسدُ٘ وغَت د ظخدلسديت خْٔدُٔص حلمىق خٕٔٔدْ، فدٌٙسدذ خٌٍَٓ َٕؼىْ بىل خدلٙدَوص يف مجُغ خٌمُخَخض خٌيت ذل

 .مسدع ٜىهتُ ؤوؽُ ٌٝدٔؼٍ خٌمُخَ وربمُك خٌعُّٕص خدلٕعًخِص ٌٍفُّغببىل ُ٘ حبدـص ِسدُ٘ 

 ؼدٌؽد : ظُُٔه خحلىدِص يف خدلّدَٔص خًٌؽلمُخ٤ُص ٌٍٙسدذ زدجلهص

 ظىَُٓ ِسديت خحلىدِص خجلًُش  - ؤ
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ٕعىي ربُٕت زل٣ُ خٌخ ودْ خدلغُذ لً زديَ زدزبدي خٜاللدض ظؼَّّ خحلىدِص خجلًُش ودٜص ػًٍ ِ
فمً ٜدَض خحلىدِص  ِٓ خٌفٕدي. مًُٔص ٌٍخالػّدي وخالٔعؽّدَ وربًَػ خٌعًزَت خٌؼّىٍِ وخٔعىّدي خالٌُدض خٌمدٔى

َوُّش خلٍك خٌؽُوش وربَُه  و خجلًُش يف خٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ َخفؼص ٌعمًَػ وظُّٕص خاليخَش خٌؼّىُِص،وظؼعرب خيخش
الٔؼدٖ خجلهىٌ وخٌى٤ٍت وخدلٕدعلص  يف لً خ٘ىدٌُص خٌعٙغًُ وظؼُُّ يوخٌُر خاللعٝدي خٌى٤ٍت وخالٔهدَ يف خ

 . خدلُظمر خخلًِدض خالـعّدػُص يف خٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ

  ِؼُمدض ظًٕتًَ خحلىدِص خجلًُش 1ؤ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ٔمعُق ِد ٍٍَ  وِٓ خـً ظُُٔه ِسديت خحلىدِص خجلًُش 

 خٌفٕدي خاليخٌَ . وخحلً ِٓ خاليخٌَ خٜٔالق_ غلر ظ٥سُك 

 .، ػٓ ٤َُك ذبىًَ خخلًِدض وظَُٕت٘د وخدلىخ٤ٓ خٔيخَشخٌؽمص زُت  بػديش-

 .ظىَِغ ِؼمٍٓ وِعىدًِ ٌالوعٝدٜدضٍفهىَص خدلعمًِص وٌٌه ِٓ خـً ٌ خٌعًتًَ خحلمُمٍُ يف خُٔٔخع-

  لُوٌ ؤوٌُ ظًزَت خجلّدػدض خٌعُخزُص ٔىخء ودٔط ٌخض ٤دزغ ل١ػمٍٕص ربُٕت خحلىدِص خجلّدػُص ػرب  -

المراقبة عدم فعالية  التقسيم الترابي

 االدارية

ضعف مردودية 

 الهيئة المنتخبة

ضعف          بش    

      ل   ب  ج  ع ت 

   ت  بي 

  ع ق ت تنز ل

   حك      ج  ة
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ظىَُٓ ِسًؤ َز٣ خدلٕاوٌُص زدحملدٔسص وربُٕت فؼدٌُعٗ وغلر خْ ًَّٙ ٍ٘خ خدلٕاوٌُدض خٌُٕدُٔص وخٌؼٍُّص  -
 يف خٌٙإْ خٌؼّىٍِ .

خخلًِدض خاليخََص خدلمًِص ٌٍّىخ٤ٕدض وخدلىخ٤ُٕت وٌٍّمدوٌص ٍ٘فهد ِغ خدلّدَٔدض خٌعمًٍَُص يف ل٥ُؼص  بلًخغ_
 ص .خٌٙفدفُص وخٌعس٣ُٕ وخٌفؼدٌُ

 .وٌٍه خٌى٤ُٕصووخجلهىَص ِٙدَوص خجملعّغ خدلًين وخدلىخ٤ُٕت يف خدلٙدََغ خحملٍُص  -

 وخٌعسديي زُت سلعٍف خٌفدػٍُت زدجملدي خٌعُخيب . وخٌعًخوي٠ُوَش وٍك ف١دءخض ٌٍعٙدوَ -

  ص.خحلك يف خحلٝىي ػًٍ ِؼٍىِ يفخٌٙفدفُص ٌٍّى٤ٕدض وخدلىخ٤ُٕت خػعّدي ِسًؤ  -

 جلهىَص خدلعمًِصظًتًَ ُِظىّخض خ

الؽلىٓ خحلًَػ ػٓ ظًتًَ ظلىٌؾ ظّٕىٌ زًوْ ظًتًَ خٌمدٔىْ خدلعؼٍك زدجلهدض ،فدٌّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ خجلًًَ 
غلر خْ َٕسٍت ػًٍ ُٔدٔص ـهىَص وخ٠مص ولدزٍص ٌٍعٕفًُ يف خجملدالض خاللعٝديَص وخالـعّدػُص وخٌؽمدفُص وخٌسُحُص 

ِغ خحلُٚ ػًٍ خٔعمالٌُص خٌىوًخض خٌعُخزُص يف خٌمُخَ  . ظإوً زؼُت خالػعسدَ لدـُدض ووٝىُٜص وً ـهص
 خاليخٌَ وخدلديل.

 وٌٌٍه غلر:

خٌعُّٕص خدلًٕرلص ٌعمٍُٛ خٌفىخَق خالـعّدػُص  ؤً٘خفعى٣ُ٥ خالٔعُخظُفٍ خٌعُخيب وّٕهؿ ٌعممُك خػعّدي خٌ  -
 وخجملدٌُص .

خدلمدَزص خٌعٙدَوُص  زدػعّدي خٌُدض خجملعّغ خدلًين خدلٕاوٌُت خاليخََُت، خدلٕعىسُت، وفؼدخٌعىفُك زُت مجُغ خٌفُلدء )-
 زُٕهُ (.

 خٌعىفُك زُت خدلٕعىَدض خٌعُخزُص )خٌى٤ٍت وخجلهىٌ وخحملٍٍ (-

 خٌعىفُك زُت خِِٕص خٌعى٣ُ٥ )خدلًي خٌمَٝت ،خدلعى٣ٔ وخدلًي خٌسؼًُ (-

،خٌربخِؿ خجلهىَص ٌٍعُّٕص ؤيوخش خٌعى٣ُ٥ )خٌعىـهدض خالٔعُخظُفُص خالٕٔفدَ وخٌعىدًِ زُت ٠ُوَش خلعُخَ  -
 ،ظٝدُُِ خٌعهُحص خٌى٤ُٕص وخجلهىَص .
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خٌؼًّ ػًٍ ِؼدجلص خوُخ٘دض خٌعّىًَ ٔمً خالوعٝدٜدض خٌٍخظُص وخدلٙعُخوص ٌٍفهدض ِٓ خـً خحلىدِص خجلًُش  -
 خٌيت ظؼعًّ ػًٍ :

د ػًٍ زؼٟ سبُوّ خاليخٌَ ِٓ خـً زبفُف خٌؼسث ػًٍ خ٥ٌٍٕص خدلُوَّص زعٕدِذلخٌعفؼًُ خحلمُمٍ ٌال -
 خٌعُخيبخوعٝدٜدهتد يف خٌعًزَت خٌٙإْ خٌؼدَ ٌٝدحل خٌفدػٍُت ػًٍ خدلٕعىي 

ٔسً ظمىَص ـدٌزُص وظٕدفُٕص جلٍر خالٔعؽّدَ وخحلفد٦ ػًٍ خٌعّدٔه خالـعّدػٍ وخالِٓ وخٌٍُٕ خالـعّدػٍ  -
خٌعُّٕص خدلٕعًخِص وخ٘ىدٌُص ،خحلدٌص خاللعٝديَص ،بٔعدؾ خٌؽُوش وظىَِغ خٌؽُوش ،خٌمًَش ػًٍ خٌعىُف ،خٌٙك خٌسُحٍ ،

 خدلدء .

خٌسَُٙص ِٓ والي خٌعإ٤َت وخٌعىىَٓ وخٌعإًُ٘  خدلىخَيخٌعى٣ُ٥ وخٌعًتًَ وخٌٌٍ الزً ِٓ خالِىدُٔدض خدلدٌُص و-
 وٌٌه ػرب ظىفُ خَخيش ُٔدُٔص .

ٌعىىَٓ خدلهٍت خصلدق خٌعٕىَك خٌعُخيب وظؼَّّ وظمىَص يوَ خدلمدوٌص وخٌم٥دع خخلدٚ يف خٌعُّٕص خدلًٕرلص وَز٣ خ-
 حبدـُدض خدلمدوٌص .

 صػُص ورلدٌُص لىَص وِعىخِٔص زدجلهؼدٌؽد: ِٓ ؤـً ُٔدٔدض ل٥د :خحملىَ خٌؽدٌػ

خحلديل ؤظسػ فٍٙٗ خٌعّٕىٌ  خٌىخلغغَت ؤْ  ٍِٕ خالٔعمالي، ُِخلً سلعٍفص ِٓ خٌعفدَذ خٌعّٕىَصػُفط زالئد 

بىل ـدٔر ِد ظؼدُٔٗ زؼٟ  خًٌَخٔدض ػًٍ ٕٔر خٌفمُ وخٌس٥دٌص خدلُظفؼصخٌٍََغ لُػ ؤوًض ؤغٍر خٌعمدََُ و

داللعٝدي خٌع١دٍِت خٌٕهىٞ زصلً خٌؼًًَ ِٓ خْٜىخض خٌيت ظٕديٌ زفىُش  ،يف خدلمدزًخدلٕد٤ك ِٓ بلٝدء وهتُّٗ

 جبهص ٤ٕفص خدلٕعًخِصخدلًٕرلص و  ؽلىٓ ؤْ َمًَ لٍىال يف ب٤دَ َئَص ـًًَش ٌٍعُّٕص لُػ وخالـعّدػٍ،

 .ظ٥ىخْ خحلُّٕص 
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  يوَ خاللعٝدي خالـعّدػٍ وخٌع١دٍِت يف وٍك فُٚ خٌٙغً زدجلهص: ؤوال   

  خدلاُ٘خض خاللعٝديَص زدجلهص  - ؤ

ِٓ خدلسديت خدلا٤ُش رلّىػص  ،ِفهىَ ِعفًَ يف خجملعّغ خدلغُيبزدػعسدَٖ   وخالـعّدػٍ خٌع١دٍِت خاللعٝديًَّٙ 

 ِؽً : دلفهىِٗ

 

 

 

  

 

 

وخجلّؼُدض  حلًَػ ػٓ خٌعؼدؤُدض وخٌعؼد٠ًَدضخحلًَػ ػٓ خاللعٝدي خٌع١دٍِت وخالـعّدػٍ يوْ خال ؽلىٓ بٌ 

 ػٝر ٍ٘خ خاللعٝدي. زدػعسدَٖ خٌيت ال هتًف خىل خٌُزك زمًَ ِد هتًف خىل خيِدؾ خٌٙسدذ و ظُّٕص خجملعّغ

 -ظ٥ىخْ -٤ٕفص - ـهصِٕهد ظىـً يف 1650ِد َمدَذ  ظؼدؤُص، ؤٌف 20وَىـً ػًٍ خدلٕعىي خٌى٤ٍت ِد َفىق 

ِٕعفًُ ِسدُ٘ ِٓ ِٙدََغ خ٥ْٙٔص خدلًَش ًٌٍوً ِد َٕدُ٘ يف وٍك ِٕدٜر  5707، َٕعفًُ ِٕهد  خحلُّٕص

 ِهّص ٌٍٙغً . وّد ٘ى ِسُت يف خدلسُدْ ؤٔفٍٗ :
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   ال تقال  
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 خدلًَٝ: زُٔدِؿ خٌعُّٕص خجلهىَص جلهص ٤ٕفص ظ٥ىخْ خحلُّٕص                             

، غَت ؤْ خٌعؼدؤُدض و خجلّؼُدض خٌيت ظٙعغً ػًٍ ٜؼًُ خٌٕهىٞ زداللعٝدي خٌع١دٍِت ِٓص زؼًي ٘دجً ظّوُ خجله

ُههد زدٌٙىً خٌٌٍ َّٕك ذلد ـّؼُدض و ظىظٗ خٌعؼدؤُدض و خجلد٘ آٌُدضظ٥ىَُ  َسمً يف وُفُص خٌعمًٌ خٌىسَت

 ظّوُ زٗ  ددبوٝىٜد   فم٣ خجلىيش يف خٌىُف و ٌُٓ خٌىُٕٔع٥ُغ زٌٍه ربمُك ، وزعممُك خذلًف خدلٕٙىي

 يف وً خجملدالض. ٘دزصووفدءخض ٤دلدض ـهعٕد ِٓ 

 : َدض خٌيت ظىخـٗ خاللعٝدي خٌع١دٍِت وخالـعّدػٍ ػًٍ ِٕعىي خجلهصًخٌعم - ذ

ً ِٙىالظٗ خدلِّٕص حلو٠غ آٌُدض ٌمً ؤٜسمط خحلدـص ِدٔص بىل ربًَػ وظ٥ىَُ وبٜالق خجملدي خٌمُوٌ و

خٌٌٍ َُِّ ٌٍعمًَ خٌمُوٌ وو٠غ لً الِيوخـُص خٌم٥ر خحل١ٌُ ُخظُفُدض ٌٍٕهىٞ زدجملعّغ وخٔع

 وخٌم٥ر خٌمُوٌ خٌٌٍ َُِّ ٌٍعىٍف ،خْ خاللعٝدي خٌع١دٍِت 
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وخالـعّدػٍ ؽلىٓ ِٓ ظؼَّّ خٌعُّٕص خاللعٝديَص وِىدفمص خٌفمُ وخٔلٝدء خالـعّدػٍ ِٓ والي خٌؽُوخض 

َص ِهّص وـر خٔعؽّدَ٘د ِٓ ؤـً ظُّٕص فحص خٌٙسدذ خٌيت ظٙىً ؼُوش زُٙ خدلديَص وخٌسَُٙص ووٝىٜد

ـهىَص لمُمُص وفؼٍُص وِٓ والي ظٙىُٕٝد وربٍٍُٕد ٌى٠غ خاللعٝدي خٌع١دٍِت وخالـعّدػٍ زدجلهص 

وزدالػعّدي ػًٍ ٘هديخض شلدَُٔت/ض زددلًُخْ ووٍخ يَخٔدض َمسُص ِٓ رلٍٓ خجلهص مت ربًًَ رلّىػص 

 ض ػًٍ خٌٙىً خٌعديل : ِٓ ٔم٣ خ١ٌؼف ؤم٣ خٌمىش ووٌٍه خٌفُٚ وخٌعهًًَخ

 

 ٔم٣ خ١ٌؼف ٔم٣ خٌمىش

 ِٓ خٌمُذ)  خٔعُخظُفٍ ـغُخيف ِىلغ -
 (خٌؼددلُص خْٔىخق

 
 خجلسٍُص، خٌع١دََٓ)خٌسُىٌىـٍ خٌعٕىع -

 ...(خٌغدزدض خٌٕدلً،
 

 خجلهىَص لُصخٌفال خدلىخي وظٕىع وٝىُٜص -
 

 
 وِٕى٢ُ ِعُّّ ًِين رلعّغ -

 

خٔؼًخَ لدٔىْ ودٚ ِٕظُ وِىلً  -

 ٕىع ِٓ خاللعٝديذلٍخ خٌ

ظٙؼر خٌمىخُٔت وظًخوٍهد /سبُّ  -

 زد١ٌسدزُص 

 خٌمدٔىُٔص ظؼمً خدلٕد٤ُ  -

 ٠ؼف خحلىدِص  -

 خٌعُزص، ظأوً: خٌسُحٍ ظً٘ىَ -
 خ٥ْٙٔص خذلًٌٕ، خٌمٕر َِخػص

 خٌغدزدض، بِخٌص خاللعٝديَص،
 خٌٕفدَدض ِىسدض بىل خالفعمدَ

٠ؼف ػًٍ ِٕعىي غُدذ و -
َٓ خٌؼُٕٝ خٌسٌُٙ خدلَٕت ىظى

 دلإٔدض. ذلٍٖ خ

 /٠ؼف خٌعٕىَك ٠ؼف خٌعٕدفُٕص  -
ػًَ ظٙفُغ خٌٙسدذ ػًٍ بلًخغ  -
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ِٙدََغ زددل٥ٕمص /خٌٕمٛ يف 
 خًٌػُ

 خٌعهًًَخض خٌفُٚ

 خجلهىٌ خٌسُىٌىـٍ خٌعٕىع بِىدُٔدض -
 ظىفُ ِهّص، وزُحُص زُىٌىـُص ِىخلغ -

 خٌَُدق 
 487 300 } ولُىخين ٔسديت ٔىع 2000 -

  { خٌغدزدض ِٓ ٘ىعدَ
 ػًٍ وزُحٍ ٍزُىٌىـ ِىلغ 22 -

 ٘ىعدَ 130000
 ٕٔسص ٘سدذ وخٌٕٕدء ُِظفؼص -
 َِخػص خٌمٕر خذلًٌٕ  -

 

 و خٌف١ُدٔدضخٌىىخَغ خ٥ٌسُؼُص :   -

 خٌغدزدض لُخجك

 ِغ خٌعىىَٓ ِالءِص ٠ؼف -

 خجلهص يف خدلٙغٍص خٌم٥دػدض

 ظفٍٙ خُِْص وخجلهً  -
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 ٔم٣ خٌمىش زدجلهص فُّد ؼلٛ خٌعٕىع خٌسُىٌىـٍ خجلهىٌ

 

 

 2022-2017دِؿ  خٌعُّٕص خجلهىَص جلهص ٤ٕفص ظ٥ىخْ خحلُّٕص خدلًَٝ:زُٔ

ذبًَ خٔ٘دَش بىل ؤْ ِٕدعلص خاللعٝدي خٌع١دٍِت وخالـعّدػٍ زدجلهص يف وٍك فُٚ ٌٍٙغً، ظظً زلًويش و٠ؼُفص  
زدٌٕظُ خىل ِؼظُ خٌعؼدؤُدض وخٌعؼد٠ًَدض خٌيت ال ؽلىٕهد خدلٕدعلص خدلسدُ٘ش يف بلًخغ ِٕٝر ٘غً لدَ  ًِفىع 
خْـُ ، لُػ ظسمً وً خٌفُٚ خدلعدلص يف ٍ٘خ خجملدي ِٕدٜر ِىمسُص وِالعص  ، وّد ؤْ خ٤ٔدَ خٌمدٔىين َعُّّ 

زدٌعٙؼر وخٌعؼًي وّد سبط خٔ٘دَش ٌٌٍه يف خجلًوي ؤػالٖ لُػ ظىـً ػًش ٔٝىٚ لدٔىُٔص ظا٤ُ  زُٕدض ٍ٘خ 
 خاللعٝدي ؤٍوُ ِٕهد : 

  ْخدلعؼٍك زدٌعؼدؤُدض. 112.12خٌمدٔى 

 ٌَعؼٍك دبىعر ظُّٕص خٌعؼدوْ. 1.73.654ظهَت خ 

  زٕٓ ٔظدَ ؤٔدٍٔ ٌٍعؼدوْ خدلعسديي. 1.57.187خٌظهَت 

  ١َس٣ دبىـسٗ لك ظإُٔٓ خجلّؼُدض. 1.58.376خٌظهَت 
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 :ِمعُلدض وظىُٜدض  -ؾ

 

َ وَسمً خاللعٝدي خٌع١دٍِت وخالـعّدػٍ  آٌُص وَوُّش ؤٔدُٔص ٌعًتًَ  ظلىٌؾ ظّٕىٌ ـًًَ لدجُ  ػًٍ وُد

خجلهىَص خدلعمًِص ِٓ ؤـً ظُّٕص ًِٕرلص وِٕعًخِص ظم١ٍ ػًٍ وً ؤ٘ىدي خٌفمُ وخٌعهُّٗ وظمُ زؼًخٌص 

 ٌٌٍه ٔمعُق ِد ٍٍَ : رلدٌُص ظُخػٍ خٌعىَِغ خٌؼديي ٌٍؽُوخض  زةُ٘خن خٌٙسدذ وخٌٕٕدء 

 ٜ٤دَ لدٔىين ِىلً َٕهً ػٍُّص ظ٥ىَُ ٍ٘خ خٌم٥دع.بلدٔىين ٘دًِ زدػعّدي  قالب 

 ٕٕوظمىَص ِٕظىِص ظىىَٓ ِٕعُّ  بلُخَُك وظ٥ىَُ لًَخض خٌفدػٍُت يف ٍ٘خ خجملدي ِٓ والي ِىخوسص وظ

 خٌمًَخض يف رلدي خٌعٕىَك خٌفاللٍ 

 ػًٍ وً خدلٕعىَدض.ىٔؼص لًخغ ُ٘حدض ـهىَص ٌٍٕهىٞ هبٍخ خٌم٥دع  دلىخوسص ظًتًَ خجلهىَص خدلب 

  د خٌعُزىَص.يِدؾ زؼٟ زلدوَ وزبٝٝدض خاللعٝدي خٌع١دٍِت يف ِٕظىِعٕب٠ُوَش 

 .ظؼَّّ خٌم٥دع ػرب خًٌػُ وخدلعدزؼص ٌعمىَص خٌمًَش ػًٍ خدلٕدفٕص وخٌسمدء يف خٌٕىق ووٍك ِٕدٜر ٘غً خورب 

 ىُٔغ رلدي ػًّ ٍ٘خ خٌم٥دع ًٌُّٙ زبٝٝدض ؤوؽُ.ظ 

 دٔىْ شلد ػلمك خدلٕدوخش زُت وً خدلٕعفًَُٓ.ُِخلسص خدلسديَخض و خٌععسغ و ظ٥سُك خٌم 

 ٌَُغؤُدٔص خ زلدَزص خٌفٕدي . 

  خدلسديَخض عٍهٌ خحلمُمُُتخٌسمػ ػٓ خدلٕعممُت. 

 ىىَٓ خٌٙسدذ يف خدلمدوٌص خالـعّدػُص و ظُّٕص خحلٓ خدلمدواليت ِٓ خٌٝغُظ  

   ُِخوّ شلدؼٍص زإلدٌُُ خجلهصِغ ٠ُوَش وٍك يوَ٘د ظؼَّّ وظفؼًُ يخَ خدلمدوي و خٌعؼَُف هبد. 

 ِغ ٠ّدْ ربمُك خدلٕدوخش وظىدفا خٌفُٚ  .سعهُوٍك ُِخوّ ٌعإًُ٘ خٌٙسدذ خحلدٍُِت ٌٍّٙدََغ وِىخو

 ٌٍٙسدذ يف و٠ؼُص بػدلص 

  ًًَخػعّدي ٔظدَ ـسدجٍ ز 
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 خحلدٌُص ُٜغعٗ يف ْٔٗ)  خْٔدُٔص ٌٍّىخي خًٌوٌص ًٌػُ خٌؼديي زدٌعىَِغ خدلمدٜص، ًٜٕوق يف خٌٕظُ بػديش 

 (بغٕدء خٌغٍت وظفمَت خٌفمَتِمىٌص ظىَُٓ ِٓ ًََّ

 : ِٓ ؤـً ػًخٌص رلدٌُص خالـعّدػُصظمٍُٛ خٌفىخَق : ؼدُٔد 

بْ خجلهىَص خدلعمًِص ٌُٕط رلُي ظًزَت ظُخيب ؤو بيخٌَ، زً ٍ٘ ذبًُٕ فؼٍٍ َٔخيش لىَص ػًٍ ذبًًَ زُٕدض 
خًٌوٌص وربًَؽهد، دبد ١َّٓ ظى٤ًُ يػدجُ خٌعُّٕص خدلًٕرلص جملدالظٕد خٌعُخزُص، وِٓ مث ذبُّغ ٤دلدض ودفص 

ٗ خجلُّغ. وِٓ مث، فمً ـُي خوعُدَ خجلهىَص خدلعمًِص ٌعىىْ زلىَ خٌّٕىٌؾ خٌفدػٍُت لىي ُِٙوع َٕى٢ُ فُ
  خٌعّٕىٌ خاللعٝديٌ خدلغُيب

 :ِٓ ؤـً محدَص خـعّدػُص  - ؤ

ظّخي ِعٕؼص، ُّٔد خٌفىخَق ػًٍ ِٕعىي  يت الخٌ وخجملدٌُص خالـعّدػُصخٌفىخَق  ِٓ خٌىخ٠ك ػًٍ ِٕعىي خجلهص 
َفغ خالـعّدػُص  ٌٌٍه ؤٜسك ٌّخِد وخحلّدَص ، خْٔدُٔصىل خخلًِدض خًٌوً، وخٌىٌىؾ بىل خٌسُٕدض خٌعمعُص وب

ِسًؤ خدلٕدوخش زُت مجُغ   ،خٌيت َىفٍهد خًٌٔعىَ خْٔدُٔصخٌعمًٌ خدلعّؽً يف ظمٍُٛ ٍٖ٘ خٌفىخَق وظُُٔه خدلسديت 
 خٌؼّىُِص خدلىخ٤ُٕت وخدلىخ٤ٕدض يف خٌىُخِص وخدلٕدوخش زُت خجلُّغ ؤِدَ خٌمدٔىْ ويف خٌىٌىؾ بىل خخلًِدض 
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 زُٔدِؿ خٌعُّٕص خحلهىَص جلهص ٤ٕفص ظ٥ىخْ خحلُّٕص  خدلًَٝ:    

 ٌعُّٕص يف خ فحص خٌٙسدذ يف و٠ؼُص بػدلصبيِدؾ –

 خٌٙسدذ ٌووخ بػدلص  لٕر خٌى٣ٔ خجملديل )خحل١دٌَ وخٌمُوٌ( -        

 خٌٙسدذ ٌووخ بػدلص لٕر خجلٕٓ  -        

 ػدلص وخٌعهُّٗخٔ -        

 وٍك ُٔدٔدض وزُخِؿ يخرلص  -       

 

  ؤش  ت  جت  ع  

  ع ل   بط    

  ع ل  أل    

  ع ل   ن   

11.2% 

1.42% 

31.7% 

 %10.08   ع ل   فق  
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 خلعُخلدض وظٝىَخض         

 .ٌٍعإُِت ػٓ خٌس٥دٌص لدجّص ػًٍ ِسًؤ خدلٕدعلصـهىَص خٌؼًّ ػًٍ و٠غ آٌُص  -1
 .، هبًف و٠غ ٔظدَ و٤ٍت ٘دًِ ؤٔدٍٔ خْٔدٌٍٍٔعإُِت خٌٝمٍ  خٔـسدََص خْٔظّصٌؼًّ ػًٍ ظىلًُ خ -2
و٠ّدْ خحلّدَص ِٓ  خالـعّدػٍخدلهُٕص يف ِٕظىِص خ١ٌّدْ  وخُِْخٞيغ خٌٙغً بيِدؾ ظغ٥ُص ودٜص حبىخ -3

  يف ب٤دَ ٔظدَ بـسدٌَ و٤ٍت  وخُِْخٍٖٞ٘ خحلىخيغ 
، وٌٌه زٕدء ػًٍِ  خًٌػُ خدلسدُ٘ خدلُٙو٢ وخدلُظىّ ػًٍ خٔعهًخف خ٤ْفديبَٔدء محدَص خـعّدػُص ٌفدجًش  -4

 خُْٔ 
 : خٌٕهىٞ زدٌم٥دع غَت خدلهُىً - ذ

خٌعّٕىَص خدلى٥٥دض ؤُ٘ ػىخًِ فًٙ وػىخجك خٌعمًَ ِٓ هص خجلظؼعرب خوعالالض خٌؼًخٌص خجملدٌُص ػًٍ ِٕعىي 
 خٌؼًّ ػًٍ ربُٕتيوْ فةٔٗ ال ؽلىٓ ظمٍُٛ خٌفىخَق خالـعّدػُص   ٍ٘خ خجملدي  غٌىخلخٌٕدزمص، وِٓ والي خٔعمُخء 

 خٌٕمد٢: زؼٟ

وٌٌه ِٓ ؤـً بلُخَ ػًخٌص خلعٝديَص ، يف خاللعٝدي خدلٕظُ  ال زً ِٓ ٠ُوَش بيِدؾ خ٥ْٙٔص خٌغَت خدلهُىٍص
وبػّدي خدلىخ٤ٕص خحلمص يف ؤيخء خ١ٌُخجر وخحلّدَص خالـعّدػُص وزلدَزص خٌفٕدي وخٔؼُخء خٌغَت خدلُٙوع ٌٌٍه فةٕٔد 

 ٔمعُق ِدٍٍَ :

مًَش خٌُٙخجُص زدٌ خ٠ُٔخََعُ  ٕظُ، لىت الدلخٌم٥دع خيف  ٌالًِٔدؾ جلسدجٍ وخدل٥ٌُٕ خ خ٤ٔدَظس٣ُٕ  -1
 خدلٕظُٜمدذ خٌم٥دع غَت ْ
 

 سص  خاللعٝديٌ ٌٍٕٕدء يف و٠ؼُص ٜؼظفؼًُ ِمع١ُدض و٥ص بوُخَ ودٜص ػًٍ ِٕعىي خٌعّىُت -2

 يف ب٤دَ ِمدواليت. ..ػدِالض خٌسُىض.. ..ؤػّدي خٌسٕدء وخْ٘غدي خٌؼّىُِص بيِدؾ -3

وخدل٥دػُ..( ِٓ لُػ خٌعّخِهُ ظًًَٙ خٌُلدزص ػًٍ خدلٙغٍُت يف ل٥دع خخلًِدض ) خٌفًٕلص، خدلمدٍ٘  -4

 زدٌعَُٝك زدٌؼّدي خٌعدزؼُت ذلُ يف ٜٕديَك خ١ٌّدْ خالـعّدػٍ 

ٜٕديَك (خٌُلُّص  خْيوخضٌعٕىَص خٌى٠ؼُص خٌمدٔىُٔص، زدٔعىًخَ  ربفُّخضِمدزً ِٕك  ظؼَّّ خٌٙفدفُص،  -5

 )ؤيخء بٌىعُؤُص ِعُخز٥ص
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 زىْ ِٓ خ١ٌُخجر  زلدَزص خٌغٗ و ظًًَٙ خدلُخلسص ػًٍ خٌفدػٍُت خٌٍَٓ َعهُ -6

ُٔت وخوُي ربُُت لدٔىْ خٌٙغً وخٔعفديهتُ ِٓ خ١ٌّدٔدض خٌمدٔىُٔص. حبُػ ظىـً ل٥دػدض ال ظٍّٙهد خٌمىخ -7

 ال ظ٥سك فُهد خٌمىخُٔت

 خٌؼًّ زٕظدَ خٌعَُٝك خجلّخيف، لىت َعٕدٔر ِسٍغ خ١ٌَُسص ِغ خدلًوىي، ودٜص خحلُفُُت وخٌعفدَ.  -8

 ظٕهًُ ِٕد٤ُ خٌعّىًَ ؤظدَ خٌمُوٞ. -9

 وربفُّ خدلمدوالض خٌٍخظُص /ظؽُّت خٌُؤمسدي خٌسٌُٙ وخٌالِديٌ  يػُ خٌفاللُت خٌٝغدَ -10

دٌمٕر خذلًٌٕ زٙىً ػمالين ٌُٓ فُٗ خٔعغالي مُٕت زؼٟ خٌٕٝدػدض و خٌَّخػدض وـظٕظُُ و ظ -11

 ٌٍّّخَػُت

 خٌعّىُت خاللعٝديٌ ٌٍٕٕدء : - 1ذ.

ر ؤْ َعّعغ هبد وً خٌسُٙ ػًٍ خوعالفهُ خٌىىُٔص وخٌّٙىٌُص ، لُػ غلظعُٕ لمىق خٕٔٔدْ ز٥دزغ 

وزًوْ ذبَّث فهٍ رلّىػص ِٓ خحلمىق خٌيت ظ١ّٓ وُخِص خٕٔٔدْ، وَؼعرب خحلك يف خٌؼًّ ِٓ ؤُ٘ 

خحلمىق خٌيت وفٍعٗ خدلىخؼُك خًٌوٌُص وخٌٌٍ َمىَ ػًٍ ؤٔدْ ِسًؤ خدلٕدوخش و٠ّدْ خْـُ  خٌؼديي خٌ َؼعرب 

 . ٝىَش فُيَص ومجدػُص يوْ ؤٌ سبُُّخحلك يف خٌعُّٕص  لك ؽلعٍىٗ خجلُّغ ز
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 وٌىؾ خدلُؤش خىل خدلىخَي خاللعٝديَص
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 ظٍه ،دي خٌمُوٌ زدجلهص ووٝىٜد زدجمل ِٓ زُت  خزُِ خٌٝؼىزدض خٌيت ظؼُك خٌٕٕدء يف خجملدي خاللعٝديٌ ْب

 وٌٌه َخـغ بىل ػًش ،عؼٍمص ز١ؼف خدلىخَي خاللعٝديَص ٌٍٕٕدء و ٘ٙد٘ص بِىدُٔدهتٓ  خدلديَص  و خٌٍخظُصخدل
خٌس٥دٌص و  وزٕسر خٌفمُ و خُِْص  ِاؼُش ؤعلهد خْو٠دع خذلٙص ٌٍٕٕدء ػًٍ ؤوؽُ ِٓ ِٕعىي   ػىخًِ

  . ؤش وخٌؽمدفص خٌس٥َُُوُص خٌٕدجًشخٔوعالالض خٌؽمدفُص خٌمدجّص ػًٍ خٌٕظُش خًٌؤُص ٌٍُّ
وّد ؤْ خدلُؤش ظؼًّ و ظٕدُ٘ زٙىً وسَت يف خًٌوً خٌؼدجٍٍ ِٓ والي خ٥ْٙٔص خٌفاللُص، وذلد  خًٌوَ 

بيخَهتد ٌعٍسُص وخٌُجٍُٕ يف ربمُك خِْٓ خٌغٍخجٍ ُْٔهتد  وربٍّهد ؤػسدء مجغ خدلُدٖ و خٔعىًخِهد 
رب ِٓ خ٥ْٙٔص خْوُي وفٍر ل٥ر خٌىلىي ،حبُػ ظؼً ِٓ خلعُدـدض خُْٔش، وّد ظعمًّ خٌم٣ٕ خْو

 ...خدلهدَ خٌٙدلص خدلىٍفص ِٓ ٔدلُص خٌىلط و خٌؼرء ، ومجغ خٌؼٍف و َػٍ خحلُىخٔدض و خْػّدي خٌفاللُص
وخٌيت ظًوً ٠ّٓ ؤػّدي خٔٔعدؾ خاللعٝديَص ٔىخء ودٔط ِىـهص ٌٍٕىق ؤو ًٌٕ خلعُدـدض خُْٔش ، ب٠دفص 

خُْٔش و وٍهد ؤػّدي غَت ِايي ػٕهد  ؤٌ زًوْ ؤـُ ، وٍ٘خ غلؼٍهد ِسؼًش ػٓ  خٌعمىُ يف  بىل خٌمُدَ زإػسدء
 . خدلىخَي خدلدٌُص وخزبدٌ خٌمُخَ ٔىخء يف  لُدهتد خخلدٜص وخٌؼدِص 

 
 .خدلىخَي خاللعٝديَص ّىُت خٌٕٕدء ٌعخٌٕسً  – 2ذ ِٓ 

 
، َعُ َز٥هد دبًٍٕٕ خٌُٕدٔدض خٌعُخزُص  ٕىع يفبيِدؾ ِمدَزص خٌ خٌؼًّ وفك ِمدَزص ظٙدَوُص ػًٍ -

 ب٤دَ َُخػٍ وٝىُٜص خٌؼدمل خٌمُوٌ -خجلهىَص خدلعمًِص، وخػعّدي لدٔىْ
خٌمدٔىين خخلدٚ دبمدَزص خٌعمُٖ خدلؼٕىٌ ؤو خجلٍٕٕ ٠ً خدلُؤش يف خٌف١دء خٌؼدَ ويف ؤِدوٓ  خ٤ٔدَظؼَّّ  -

مجُغ ؤ٘ىدي خدلؼدٍِص خدلهُٕص ؤو خٌعَُُّّص ٌى٠غ خٌٙىدَدض ٠ً  ِس٥ٕص ووخ٠مصخٌؼًّ، ِغ و٠غ ِٕد٤ُ 
 يف لك خدلُؤش

يف رلدي وٍك مجؼُدض ًَِش ًٌٍوً ِغ ظىفَت خًٌػُ وخدلىخوسص ُِخوّ ٌٍعإًُ٘ وخٌعىىَٓ خدلٕعُّ بلًخغ  -
 ٌٍّٙدََغ 

 ؤلدٌُُ وػّدالض خجلهص ظىخٍُٜص يف سلعٍف  الضعٕظُُ محظَُُٕت خٌؼًّ دلٕظّدض خجملعّغ خدلًين ٌ -
 وخٌعٙفُغ وخالٔعفديش ِٓ خخلربخض وخٌعفدَذ  عمفُّ خٌٌٕٕدء ٔدـمدض ِٓ ؤـً  عمًمي ظلدٌؾٌ

وزؽهد ػًٍ ٥ٔدق  زدجلهص وظؽّٓ لٝٛ صلدق خٌٕٕدءىؼك زَُٝص ظ ٔعدؾ زلعىَدض مسؼُصظٙفُغ خٌٕٕدء زة -
 خالـعّدػُص ووٍخ خٔػالَ خحملٍٍ وخٌى٤ٍت.وخٔغ ػرب ٘سىدض خٌعىخًٜ 

 خٌىٔدجً خجلهىَص وخٌى٤ُٕص ِٓ ؤـً ذبدوِ وظغَُت خٌٝىَش خ٥ٌُّٕصمحالض خٌعىػُص وخٌعمُٕٓ ػرب سلعٍف  -
 ْيوخَ خالـعّدػُص ٌىً ِٓ خٌُـً وخدلُؤش .ٌٍُّؤش زةػديش ظمُُُ خ

 لٕر خحلدـُدض خدلٕفٍص يف ٍ٘خ خجملدي  خدلمدوالضٌفعك يوَ ل١دٔص يخوً  ـهىَص و٥ص  ب٤الق  -
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 دَ وبْ ودْ لٍُال٠ّدٔد ذلد زًوً لٍُّؤش ٌػٓ  دض خالَُٔصخٌعؼى١َزبُٝٛ  -
 

 ؼدٌؽد: خٌعّؽالض خجملدٌُص 
 ظؽُّت خٌُؤمسدي خٌسٌُٙ وخدلديٌ ٌٍفهص ) خجلدٔر خٌُٕدلٍ و خدلٕعىـدض خجملدٌُص(. -
 هتٍُء ظُوف خٌؼُٗ يف خجملدي خٌمُوٌ ) ذبهُّخض ؤٔدُٔص وزُٕدض ٠ُوََص وُِخفك(. -
ٓ ٘إهند ؤْ ظؽّٓ خجملدي ػًَ وـىي ظمد٤غ زُت خٌربخِؿ خٌُٕدُٔص وخدلى٥٥دض خٌم٥دػُص خٌيت ِ -

 خٌمُوٌ.
 خٌٙسدذ يف خٌؼدمل خٌمُوٌ َؼدين خٌعهُّٗ، شلد َٕفُ ػٕٗ خذلفُش وظىخُ٘ ٍٔسُص ػًًَش -
 خٔؼًخَ ِٙدََغ ظّٕىَص رلعّؼُص ودٜص زٙسدذ خٌؼدمل خٌمُوٌ خدلّىٌص و٤ُٕد ؤو يوٌُد. -
 ٍؼدمل خٌمُوٌ.ربفُّ ٘سدذ خٌؼدمل خٌمُوٌ ػًٍ ظعسغ وظمُُُ خٌُٕدٔدض وخٌربخِؿ خدلىٝٝص ٌ  -
 ٠ُوَش خ٘عّدَ خْلّخذ وخجملعّغ خدلًين زعإًُ٘ و ظإ٤َت ٘سدذ خٌؼدمل خٌمُوٌ. -
 خال٘عّدَ زدٌَُد٠ص َىدي َٕؼًَ يف خٌؼدمل خٌمُوٌ. -
 ظؽُّت و٥ىش خًٌوٌص يف ظمَُر خٌىٍُدض خدلعؼًيش خٌعىٝٝدض ٌٍمً ِٓ خذلفُش. -
ِٓ خْػُدْ، وزدٌعديل َٝسك لديَ  خٌٙسدذ خحلدًِ ٌٍٙىخً٘ خٌؼٍُد َٝسك ١َدٍ٘ خٌٕىسص خدلىىٔص -

 ػًٍ ٕٔؿ ػاللدض ـًًَش ُِٙوػص وزلعُفص ظ١دٍ٘ ٍٖ٘ خٌٕىسص.
 ظإًُ٘ خٌؼدمل خٌمُوٌ دبمىِدض خٌع٥ىَ خٌعىٕىٌىـٍ. -
ِٕدػًش خٌٙسدذ ػًٍ بلًخغ ِمدوالض ٌخظُص ٌعؽُّت خٌُؤمسدي خدلديٌ وخٌسٌُٙ وخ٥ٌسُؼٍ يف  -

 خٌمَُص.
 ُخوّ ٌعمىَص لًَخظٗ.ظىىَٓ خٌٙسدذ ِٓ والي وٍك رلدالض وِ -

ٍٖ٘ خٌٕم٣ ِٓ ٘إهند ؤْ ربً ِٓ خذلفُش، وَٝسك ٘سدذ خٌؼدمل خٌمُوٌ ِمدوي وفدػً لمُمٍ 
 وطلسىٌ لديَ ػًٍ وٍك زُخِؿ ظّٕىَص ظىخور ِٕدَ خٌعُّٕص زدجلهص.

 

. 
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دضِمعُلو لٍىي  1-  

 .ظىُٔغ ٥ٔدق ؤـُؤش خٌعًخزَت خٌعمفَُّص ٌعًّٙ خدلمدوالض خٌٝغُي وخدلعى٥ٔص 
  رلّىػص خٌُِدض خٌيت سبىٓ ؤٜمدذ خدلمدوالض خٌٝغُي ِٓ وٌىؾ ػدمل خٌعّىًَ.و٠غ 
  خٌُفغ ِٓ ٔمف خٌمُوٞ خدلّٕىلص ِٓ ٤ُف مجؼُدض خٌمُوٞ خٌٝغُي ِغ زبُٝٛ و٥ى٢ سبىٍَُص

 ذلدظٗ خجلّؼُدض.
 .ظٙفُغ خدلمدوٌص يف رلدي ظىٕىٌىـُد خٌعىخًٜ خحلًَؽص 
 صعُؤُظىىَٓ خدلمدوٌُت يف خٌعٕىَك وخٌعفدَش خٌٔى. 
 .ٍّخٌؼًّ ػًٍ وٍك خٕٔفدَ زُت خدلمع١ُدض خٌمدٔىُٔص وِٕد٤ُ بلًخغ خدلمدوالض ٌخض خ٥ٌدزغ خٌُل 
 .ظٙفُغ خدلمدوالض خٌٕٕدجُص  خٌٝغُي ووٍخ خٌىربي  
   ظٕهًُ خحلٝىي ػًٍ خًٌػُ وِىخوسعهد وظمًمي يوخَخض ظىىَٕص ١ٌّدْ خدلُيويَص ِٓ ٤ُف وسدَخء

  خٌٍُُٕ.خبٝىٚ خٌعٕىَك خحلًَػ ، ظَُٕت 
 وٍك ٘سىدض ظىخًٜ زُت خدلمدوٌُت وظسديي خٌعفدَذ وخخلربخض  
  ًٖ٘ بلًخغ ِٕٝص بٌىعُؤُص ذبّغ زُت مجُغ خدلمدوالض ومجُغ خٌعىٝٝدض وخخلًِدض خدلمًِص ِٓ ٤ُف

 خْوَت  ٌىً ـهص.
 َُٕ٘ ًد زإـُؤظٗ بٜالق خدلُخوّ خجلهىَص ٌالٔعؽّدَ وظفؼًُ ُِؽدق خٌالسبُوّ خٔيخٌَ. فةٜالق  ؤٌ ػًّ َظ

 وزعؼسحص خدلىخَي خٌسَُٙص خدلاٍ٘ص وظىفَت خدلىخَي خدلدٌُص خٌىدفُص .
 

خٌعفدوظدض خجملدٌُص زددلغُذ شلد َٕؼىٓ ٍٔسد ـٍُد بْ ظٙىُٛ وخلغ خحلدي خاللعٝديٌ وخالـعّدػٍ ، َسُت 
ُدٔدض ػًٍ خٌعُّٕص  خاللعٝديَص وخالـعّدػُص ، و٘ى ِد ؤيي بىل خٌعٕسُٗ زىـىذ بػديش خٌٕظُ يف خٌٕ

خٌؼّىُِص   ودٜص فُّد َعؼٍك زعمٍُٛ ِؼًالض خٌفمُ وخحلً ِٓ خٌفىخَق خالـعّدػُص وبلُخَ ػًخٌص رلدٌُص  
 و٘ى ِد يفغ خىل خٌعفىَت يف ظلىٌؾ ظّٕىٌ ـًًَ ِٓ ٘إٔٗ بػ٥دء ٔفٓ  ـًًَ اللالع ٌٍّٕى خاللعٝديٌ 
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 ودِٕد: سبىلغ خٌٙسدذ يف ُِلٍص ظًزَت خِِْص

ؤٍُص خٌعُّٕص وغدَعهد، وُ٘ زدٌعديل دجّ خْٔدُٔص يف ؤٌ رلعّغ، خٌٙسدذ خٌُوِٓ  خٌٙسدذ َؼً 
فدٌٙسدذ َٕهّىْ زًوَ فدػً يف ظٙىًُ ِالِك خحلد٠ُ وخٔعُٙخف آفدق خدلٕعمسً، وخجملعّغ ال 
َىىْ لىَد بال زٙسدزٗ وخْو٤دْ ال ظسٌت بال زٕىخػً ٘سدهبد، وػًِٕد َىىْ خٌٙسدذ ِؼًخ زٙىً 

زدٌؼٍُ وخدلؼُفص فةٔٗ ٔىف َٝسك ؤوؽُ لًَش ػًٍ ِىخـهص ربًَدض خحلد٠ُ  ٍُُٔ ووخػًُد وٍِٕمًد
 وؤوؽُ خٔعؼًخيخ خلىٞ غّدَ خدلٕعمسً.

ؽلعٍىىْ لًَخض  ولً ؤزدٔط فعُش خٌىزإ ؤْ ٘سدذ خدلغُذ ػّىِد و٘سدذ خجلهص ػًٍ وـٗ خخلٝىٚ 
وبْ ودٔىخ  ِِدضلديَوْ ػًٍ ِىخـهص ِؽً ٍٖ٘ خْوِعٕىػص يف ِىخـهص خِِْدض وخٌعمًَدض، 

 .َخض وخْفىدَ خٔزًخػُص خدلعٕىػصؽلعٍىىْ خٌمً وٝىٜد وؤهنُ لًَؽٍ خٌؼهً هبد،

 .عٕىػصخدلسديَخض خدلو خجلهص خذلّص خٌؼدٌُص ، ٘سدذ الي ؤِِص وزدء وىَؤد وـًٔد يف و و 
ِٓ ظىػٍ خجملعّغ ظٕدُ٘ يف ظلدٌؾ ٘سدزُص ِسًػص وَخجؼص خٔع٥دػط خْ وّد ؤظهُض خِِْص ػٓ  

خًٌٕوخض وخٌٍمدءخض خالفعُخ٠ُص، ووٍخٌه ِٓ والي ظىَِؼٗ ٌٍّٕدػًخض ٌُٓٔ خٌيت ظإؼُض والي 
 .خالٔعؽّدَ يف خ٥ٌدلدض خٌٙدزص ؤؼٕدء ُِلٍص خِِْدضغلر زدٌىزإ ، ٌٌٍه 

 لعُخلدض وظٝىَخضخ
 
 خٔعم١دَ ِفهىَ ظًزَت خِِْدض ؤؼٕدء و٠غ خٌُٕدٔدض خٌؼّىُِص -

 ؤؼٕدء ُِلٍص ظًزَت خِِْص ػًٍ مجُغ خْٜؼًش. خٌٙسدذ٠ُوَش خالػعّدي ػًٍ  -     

 بُ٘خن خٌٙسدذ يف وٍك زًخجً ولٍىي ؤؼٕدء ُِلٍص خِِْص -
 ؤؼُ ظًزَت ؤِِص وىفًُ ػًٍ خْو٠دع خٔلعٝديَص وخالـعّدػُص ٌٍٙسدذ -
يف سلعٍف خدلُخلً وٍك ظىدوَٓ وزُخِؿ ظؼٍُُّص ِالجّص ودٜص دبفهىَ ظًزَت خِِْدض  -

 خٌعؼٍُُّص
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  ػدِصوِمعُلدض ظىُٜدض 

 خحلُّٕص  -ٌٙسدذ ـهص ٤ٕفص ظ٥ىخْ

 ظلىٌؾ ظّٕىٌ ِعُتؤـً ِٓ 

 الوذاخل االختواعية 

  ٍبٔٙدء ؤل٥دذ ـهىَص يف خٌعىٝٝدض خ٥ٌسُص وخجلُخلُص و َفغ خدلىٝٝدض خدلدٌُص ٌٍم٥دع  خٌٝم
 %.20زٕٕسص 

 خلٝىُٜص خجلهىَص و  ظؼُُّ خٌٕىخش بَٔدء ِٕظىِص ٌٍعُزُص وخٌعىىَٓ ظإوٍ زؼُت خالػعسدَ خ
 خجلدِؼُص ػًٍ سلعٍف ًِْ خجلهص ِغ فعك زبٝٝدض ـدِؼُص ـًًَش.

  ِإٕٔص ؼمدفص خٌع٥ىع يف خجلدِؼدض وخدلإٔدض خٌعُزىَص، بيَخؾ خٌؼًّ خٌع٥ىػٍ يف خٌربخِؿ
 خدلًَُٔص وخجلدِؼُص وٌٌه ػرب ِٕك ظٕهُالض ػ٥ً ٌٍّع٥ىػُت 

 الي ًٜٕوق ؼلٝٛ ذلٍخ خٌغُٞ.يػُ ِديٌ ٌعىىَٓ خدلع٥ىػُت ِٓ و 
  ظىَُٓ ػًخٌص رلدٌُص ػرب ذبٕر ؤو خٌعىفُف ِٓ ٔظدَ خٌم٥ر خٌىخلً زدجلهص. وظؼُُّ خٌُز٣

 خ٥ٌُلٍ خٌَُٕغ وخٌُز٣ خٌٕىىٍ زُت سلعٍف ًِْ خجلهص.
  وٍك لدػًش ِؼ٥ُدض يلُمص ُِظس٥ص زٕىق خٌٙغً وظإًُ٘ خٌىفدءخض. ظٙغًُ ٔدوٕص خدلًَٕص

 ًَٓ. ظىَِغ ػديي ٌالٔعؽّدَخض يف َزىع خجلهص.زٙىً ؤوٌىٌ ػًٍ خٌىخف
  خػعّدي ؤدجً ظًزَت ظؼًُ خٌٕظُ يف ٔظدَ خٌعًزَت خدلفىٞ وظ١ّٓ بػديش ظًخوي خٌؽُوش زلٍُد

 وـهىَد.
 .ٍُٕذبىًَ آٌُص خدلٕدػًش خالـعّدػُص زدػعسدَ خْ خًٌوٌص ٍ٘ خدلٕاوي خٌُج 
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 الوذاخل الذيوقراطية:

 خدلعؼٍك زدلًخغ و ظٕظُُ  14.111ؼًًَ خٌمدٔىْ خٌعٕظٍُّ فعك ُِلٍص ظؼدلًَص ـًًَش ػرب ظ
خجلهدض َعُ فُٗ خٌفًٝ خٌفؼٍٍ زُت خ٣ٌٍٕ و٠ّدْ ظىخِهند و ظفًُٝ خوعٝدٜدض خدلٕاوٌُص 

 وَز٥هد زدحملدٔسص 
 ،وزبٍُك خحلُدش خٌُٕدُٔص و خحلُٚ ػًٍ ػًَ َز٥هد زددلدي خٌفدًٔ   ذبىًَ خدلّدَٔص خٌُٕدُٔص

 زدجلهص
  ػًّ  ظٙىًُ خجملدٌٓ خالٔعٙدََص زدجلهصبػديش خٌٕظُ يف 
  يف خدلدجص ِٓ خدلمدػً ػًٍ ِٕعىي  20خػعّدي وى٤د ٌٍٙسدذ "ٔظدَ خٌعمُٝٛ" يف لًوي

 خٔعىدزدض رلٍٓ خجلهص 
 هند ػُلٍص َِٕتش إوخٌم٥غ ِغ خدلّدَٔدض خٌيت ِٓ ٘ فعك رلدي ؤؤغ حلَُدض خٌُؤٌ وخٌعؼسَت

 خٌعُّٕص
 ٝىُٜص.وٍك ؤدجً بػالَ ـهىَص ظُخػٍ خخل 
  خػعّدي ِمدَزص خٌفؼدٌُص خٔيخََص = ٔظدَ خدلُيويَص. وُِخـؼص خٌعمُُٕ خٌعُخيب، خدلُخلسص

 خٔيخََص، 
 .ِٕك ٜاللُدض و بِىدٔدض وخٔؼص ظّٕك زعًتًَ وظٕفٍُ خدلى٣٥ خجلهىٌ ٌٍعُّٕص 
 ُِخـؼص وظمُُُ آٌُدض خًٌؽلمُخ٤ُص خٌعٙدَوُص ػًٍ ِٕعىي خجلهص و خجلّدػدض خحملٍُص زدجلهص 
  خٌعهىٞ زدجملعّعغ خدلًين وٌٌه ػرب ُِخـؼص خ٤ٔدَ خٌمدٔىين و ودٜص فُّد َعؼٍك دبُخـؼص

خٔعمالٌُص  خجلّؼُدض ربًًَ ِفهىَ خجلّؼُص وُِخـؼص ٔظدَ خٌىٍُٜت وبلُخَ آٌُص سبىًَ فؼدي 
 و٘فدف ِٓ والي ربًًَ ِؼدََت خالٔعمدء وبُ٘خن خجملعّغ خدلًين يف ػٍُّص خٌعمًًَ.
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 صادية :الوذاخل االقت

  ظمُٕت َِخػص خٌىُف  زدْلدٌُُ خدلؼُٕص زدجلهص ْغُخٞ ٤سُص و ًٌُُٜص ِغ  خٌغدء خدلعدزؼص يف
 لك خدلّخَػُت

  )ٌّٓٙخ٤الق زُٔدِؿ ُٔدلٍ الٔعؽّدَ ٘ىخ٤ث خجلهص  )٘ىخ٤ث خ 
  ًُظ٣ُٕٙ خاللعٝديخض خحملٍُص ٌؼّدالض و خلدٌُُ خجلهص و وٍك سبُّ ظىدٍٍِ ذلد ٌعٙى

 ـهص خٌّٙدي.فُٕفٕدء خلعٝدي 
 ظىُٔغ ٥ٔدق ؤـُؤش خٌعًخزَت خٌعمفَُّص ٌعًّٙ خدلمدوالض خٌٝغُي وخدلعى٥ٔص. •
 و٠غ رلّىػص خٌُِدض خٌيت سبىٓ ؤٜمدذ خدلمدوالض خٌٝغُي ِٓ وٌىؾ ػدمل خٌعّىًَ. •
خٌُفغ ِٓ ٔمف خٌمُوٞ خدلّٕىلص ِٓ ٤ُف مجؼُدض خٌمُوٞ خٌٝغُي ِغ زبُٝٛ و٥ى٢  •

 سبىٍَُص ذلدظٗ خجلّؼُدض.
خٌؼًّ ػًٍ وٍك خٕٔفدَ زُت خدلمع١ُدض خٌمدٔىُٔص وِٕد٤ُ بلًخغ خدلمدوالض ٌخض خ٥ٌدزغ  •

 خٌُلٍّ.
 ظٙفُغ خدلمدوالض خٌٕٕدجُص  خٌٝغُي ووٍخ خٌىربي.  •
يػُ خدلمدوالض  وظٕهًُ خحلٝىي ػًٍ خًٌػُ وِىخوسعهد وظمًمي يوخَخض ظىىَٕص ١ٌّدْ  •

 خحلًَػ ، ظَُٕت خٌٍُُٕ. خدلُيويَص ِٓ ٤ُف وسدَخء  خبٝىٚ خٌعٕىَك 
بلًخغ ِٕٝص بٌىعُؤُص ذبّغ زُت مجُغ خدلمدوالض ومجُغ خٌعىٝٝدض وخخلًِدض خدلمًِص ِٓ  •

 ٤ُف ًٖ٘ خْوَت  ٌىً ـهص.
 بٜالق لدٔىين ٘دًِ زدػعّدي ب٤دَ لدٔىين ِىلً َٕهً ػٍُّص ظ٥ىَُ ٍ٘خ خٌم٥دع. •
  خجلهىَص خدلىٔؼص ػًٍ وً بلًخغ ُ٘حدض ـهىَص ٌٍٕهىٞ هبٍخ خٌم٥دع  دلىخوسص ظًت ًَ

 خدلٕعىَدض.
 .٠ُوَش بيِدؾ زؼٟ زلدوَ وزبٝٝدض خاللعٝدي خٌع١دٍِت يف ِٕظىِعٕد خٌعُزىَص 
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 البرًاهح العام للوشرٍعالولحق االٍل :  

 

  
خٌعدََه خدلعىلغ  ٔىع خٌٕٙد٢ 

 خدلىدْ ٔصلدِٖ

1.  
و ب٤الق ِٕٝص  ُِلٍص خٔػًخي -

ٕفًُ ٌٍّٙدَوص يف خدلٕعًي خٌع
 خجلهىٌ

 28خىل  14ِٓ 
 2020فربخَُ 

دج٣ خٔػالَ و خٌٝمدفص ؤ
 و خالظٝدي

خدلٕدظُش خجلهىَص ٌٍّفعّغ خدلًين لىي    .2
 "خٌٙسدذ و خٌّٕىٌؾ خجلًًَ ٌٍعُّٕص"

ِدَْ  7خجلّؼص 
2020 

خٌمدػص خٌىربي ٌٍُّوّ 
 خٌؽمديف خمحً زىوّدن

ؤزًَُ  12 خْلً خٌٍمدء خٌعىخٍٍٜ خْوي  .3
2020 

ػرب ظ٥سُك َلٍّ و ػًٍ 
 ٜفمص خدلإٔص

4.  

 ص ػٓ زؼً:وَ٘ص ظٙدَوُ
خدلًخوً خًٌؽلمُخ٤ُص ٌٍّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ 

 خدلُظمر
 ِٓ ظإ٤َت: ٌ. ٥ِٝفً خدلدٔىٌِ

ؤزًَُ  18خٌٕسط 
2020 

ػرب ظ٥سُك َلٍّ و ػًٍ 
 ٜفمص خدلإٔص

5.  
 وَ٘ص ظٙدَوُص ػٓ زؼً:

  ًخوً خاللعٝديَص ٌٍّٕىٌؾ خٌعّٕىٌخدل
 ِٓ ظإ٤َت: ي. صلُر ؤلٝيب

ؤزًَُ  30خخلُّٓ 
2020 

َلٍّ و ػًٍ  ػرب ظ٥سُك
 ٜفمص خدلإٔص

6.  

 وَ٘ص ظٙدَوُص ػٓ زؼً:
خدلًخوً خالـعّدػُص ٌٍّٕىٌؾ خٌعّٕىٌ 

 خدلُظمر
 ِٓ ظإ٤َت: ي. َىٔف ُ٘ودْ

ِدٌ  4خالؼُٕت 
2020 

ػرب ظ٥سُك َلٍّ و ػًٍ 
 ٜفمص خدلإٔص

ًٔوش و٤ُٕص لىي ِى٠ىع:  خًٌوٌص و   .7
 خدلىخ٤ٓ خَص ظؼدلًخض دلد زؼً خالِِص

َىُٔى  4خخلُّٓ 
2020 

زػ ِسدُ٘ ػًٍ ٜفمص 
 خدلإٔص

ػرب ظ٥سُك َلٍّ و ػًٍ  2020٘عٕرب  25 وَ٘ص ظإ٤َتَص وعدُِص  .8
 ٜفمص خدلإٔص

 فًٕق ِدََٕد زدٌ 2020ؤوعىزُ 10 لفدي خدلُٙوعال عدٍِخٌُىَ خخل  .9
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 الوشرٍعهلخص الثاًي: لولحق ا

 ـًًَ ظّٕىٌ ٌّٕىٌؾ ظٝىَ بػًخي لىي ٔمدٖ ِٓ خٌى٤ُٕص خٌٕدلص ظٙهًٖ ِد يف خدلٕدعلص ُٔدق يف
 يف خٌعٙدَوٍ ٤ٕفص ِٕعًي ُِٙوع وخًٌؽلمُخ٤ُص، ٌٍٙسدذ خٌىربي ٤ٕفص ِإٔص ؤ٤ٍمط ٌسالئد،
 7 زُت ِد خٌفعُش والي ٌٌه و ٌٍعُّٕص خجلًًَ خٌّٕىٌؾ خدلًين خجملعّغ ِى٠ىع لىي خخلدِٕص ٕٔىعٗ
 .2020 ؤوعىزُ 10 و ِدَْ

 خٌربدلدْ، ِغ وخٌؼاللص خٕٔٔدْ حبمىق خدلىٍفص خًٌوٌص وِخَش ِٓ وً ِغ زُٙخوص ظٕفٍُٖ مت خدلُٙوع
 زع٥ىخْ وخالـعّدػُص وخاللعٝديَص خٌمدٔىُٔص خٌؼٍىَ ووٍُص زددلغُذ، خٌرب٥َدين خٌؽمديف خجملٍٓ و

 .خٌٕؼًٌ خدلدٌه ػسً جلدِؼص خٌعدزؼص

 خٌٙسدذ" لىي خدلًين ٌٍّفعّغ خجلهىَص خدلٕدظُش ظٕظُُ خدلُٙوع فؼدٌُدض ؤوىل ػُفط لُػ
 و  ٤ٕفص دبًَٕص زىوّدن ؤمحً خٌؽمديف زددلُوّ 2020 ِدَْ 7 َىَ" ٌٍعُّٕص ًَخجلً وخٌّٕىٌؾ

 خٌىَُِش و خٌعّٕىٌ ٌٍّٕىٌؾ خخلدٜص ٌٍفٕص شلؽال زىوسّش خٌؼُّخين زلًّ خًٌوعىَ دبٙدَوص سبُّض
 ؤُ٘ف و زٕمّّش ػديي خًٌوعىَ و خٌؼؽّدين خٔؼًُش خًٌوعىَش و خفُالي ُ٘فدض خالٔعدٌش خٌٕدزمص

 .زىَوَٓ زلًّ خالٔعدٌ مُخهتدف ظَُٕت ػًٍ

  .خحلُّٕص ظ٥ىخْ ٤ٕفص ـهص ٌٙسدذ بغلدزُد ظفدػال و ِىؽفص ِٙدَوص خدلٕدظُش ٍٖ٘ ػُفط لً و

 و خدلُٙوع فَُك ػًّ وىَؤد، فَتوْ ػًوي خٔعٙدَ ـُخء خدلؼّىَ يوي ػُفعٗ خٌٌٍ خٌعمىي زؼً و
 خٌيت خاللعُخَِص خٌعًخزَت و ٌَععالء خدلٕعًي فؼدٌُدض ظىُُف بىل خدلإٔص ُ٘ودء ِغ زعٙدوَ

 .آٍٔخن خزبدٌ٘د  مت

: ِى٠ىع يف زؼً، ػٓ خالوىل خٌعٙدَوُص خٌىَ٘ص زؼمً ٌٍُّٙوع خالفعُخ٠ُص خٌٕٕىص  والذلد خ٥ٍٔمط
  خٌعّٕىٌ ٌٍّٕىٌؾ خًٌؽلمُخ٤ُص خدلًخوً
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 خدلدٔىٌِ ٥ِٝفً خالٔعدٌ ظإ٤َت٘د ػًٍ ؤُ٘ف و

 خُ٘ف لُػ خٌعّٕىٌ ٌٍّٕىٌؾ خاللعٝديَص دلًخوًخ ِى٠ىع خٌؽدُٔص خٌعٙدَوُص خٌىَ٘ص ٔدلٙط و
 .ؤلٝيب صلُر خًٌوعىَ ظإ٤َت٘د ػًٍ

 ؤُ٘ف و خٌعّٕىٌ ٌٍّٕىٌؾ خالـعّدػُص خدلًخوً ِى٠ىع خٌؽدٌؽص خٌعٙدَوُص خٌىَ٘ص ظٕدوٌط فُّد
  ؤُ٘ودْ َىٔف خًٌوعىَ زلدوَ٘د ظإ٤َت

 ًٌٍَخٔدض ظىدًِ ُِوّ ِغ دوْظؼ و زعُٕٕك و خجلدجمص ؤفُِهتد خٌيت خٌعمىالض ِىخوسص ُٔدق يف و
 زؼً دلد ظؼدلًخض خَص خًٌوٌص و خدلىخ٤ٓ" ِى٠ىع لىي زؼً ػٓ و٤ُٕص ًٔوش ظٕظُُ مت خالحبدغ، و

 خًٌوعىَش ِٓ وً ظإ٤َت٘د يف ٘دَن و زىوسّش خٌؼُّخين زلًّ خًٌوعىَ بُ٘خف ربط" خالِِص
 و ِفًُ ؤمحً خًٌوعىَ و ٝدحلٍخٌ َِٕت خالٔعدٌ و خًٌَٓ لدٍِ خٌؼديل ػسً خًٌوعىَ و ًَِ ؤزى لٕٕدء

 .خٌؼالَ خٌُلُُ ػسً خًٌوعىَ خجلٍٕص َجدٔص و خٌغديل زلًّ خًٌوعىَ

 خالٔدُٔص خدلُظىّخض زلىَ يف ِىُٔٙك زلًّ خًٌوعىَ ِغ فىدْ خٌعٙدَوُص خٌىَ٘دض وعدَ ؤِد
 .خحلُّٕص ظ٥ىخْ ٤ٕفص جبهص خٌعّٕىٌ ٌٍّٕىٌؾ

 اللفدي خخلعدٍِ خٌُىَ زعٕظُُ خٌعٙدَوٍ ٤ٕفص دلٕعًي خخلدِٕص خٌٕٕىص ػًٍ خٌٕعدَ خًٔخي ٌُعُ
 زدٌّٕىٌؾ خخلدٜص خٌٍفٕص ِٓ خػعّدي و دبٙدَوص ٌٌه و 2020 خوعىزُ ِٓ خٌؼدُ٘ َىَ خدلُٙوع
 .خٌعّٕىٌ
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 التأطير العلوي للوٌتذى: لثالولحق الثا
 

 خًٌوعىَ زلًّ خٌؼُّخين زىوسّش  •

 خٌؼؽّدينخًٌوعىَش خٔؼًُش  •

 خًٌوعىَ ػديي زٓ محّش •

 ودظسص خًٌوٌص خٌٕدزمص ُ٘فدض ؤفُالي •

 خالٔعدٌ زلًّ زىَوَٛ •

 خْٔعدٌ َِٕت زٕٝدحل •

 خًٌوعىَش لٕٕدء ؤزىًَِ •

 خًٌوعىَ ػسً خٌؼديل لدٍِ خًٌَٓ •

 خًٌوعىَ زلًّ ِفًُ •

 خًٌوعىَ زلًّ خٌغديل •

 خًٌوعىَ ػسً خٌُلُُ خٌؼالَ •

 خًٌوعىَ َىٔف ؤُ٘ودْ •

 يبخًٌوعىَ صلُر ؤلٝ •

 خًٌوعىَ ٥ِٝفً خدلدٔىٌِ •

 خًٌوعىَ زلًّ ِىُٔٙك •
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 فريق الوشرٍع: رابعالالولحق 

 

 

 

 خٌعُٕٕك خٌؼدَ

خدلًَُش خٌعٕفٍَُص  ِ٘ىَ ِٕعدن
 ٌٍّإٔص

zmentag@gmail.com 

   ُٙوعِٕٕمص خدل دلُدء ٠َىخْ
 tribak.naji.1993@gmail.com خٌؼدَمَُ خدل زلًّ ٔدـٍ خ٥ٌَُسدق

 fondationtanger@gmail.com خٌعىخًِٜٕاوي  وُمي ؤز٥ىٌ

خٌىَ٘ص خٌعٙدَوُص 
 خْوىل:

 sara.samadi.2007@gmail.com ِٕٕمص خٌىَ٘ص  ٔدَش خًٌٌّٝ

 Oubada1991@gmail.com ِمَُ خٌىَ٘ص  ػسديش خالػُؾ

خٌىَ٘ص خٌعٙدَوُص 
 خٌؽدُٔص:

 Ayach.mounia@gmail.com ِٕٕمص خٌىَ٘ص  ُِٕص ػُدٖ

 Rababsouihli@gmail.com ِمَُش خٌىَ٘ص  َزدذ خٌٕىػلٍٍ

خٌىَ٘ص خٌعٙدَوُص 
 خٌؽدٌؽص:

 Hicham08ouma@hotmail.fr ِمَُش خٌىَ٘ص  ٘ٙدَ زٓ خٌٕدٌه

   ِمَُش خٌىَ٘ص  وىؼُ خدلُخز٣

mailto:fondationtanger@gmail.com
mailto:fondationtanger@gmail.com
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 الئحة الوشاركيي الرسوييي: خاهسالالولحق 

 

َلُ 
 خٌعٕفًُ

خُٔٔ 
 ٍخٌؼدجٍ

خُٔٔ 
 خدلًَٕص خٌربًَ خٌٔىعُوين خٌٕٓ خجلٕٓ خٌٙىٍٝ

 ٤ٕفص samiraassofi@gmail.com 35 ؤٔؽً مسَتش خٜىيف 2
 ٤ٕفص Saida_chou@hotmail.fr 35>  ؤٔؽً ٔؼًُش ٘ىوَت 9

 ٤ٕفص Rajae.belemhani@gmail.com 29 ؤٔؽً َـدء زٍّهٍت 16

 فص٤ٕ Acharkizaki@gmail.com 30 ٌوُ ِخوٍ ؤُ٘لٍ 20

 ٤ٕفص Bouchraben890@gmail.com 27 ؤٔؽً زُٙي زٕؼّيت 22

 ٤ٕفص ahmedsajid910@gmail.com 22 ٌوُ ؤمحً ٔدـً 24

 ٤ٕفص Cabienetavocatamrani@gmail.com 28 ؤٔؽً ِدـًش خْو١ُ 32

 ظُـُٕط Lamsou.makahar@outlook.com 24 ؤٔؽً دلُدء سلٍىف 37

 ٤ٕفص bouchra.elbadaoui20@gmail.com 26 ؤٔؽً زُٙي خٌسًوٌ 39

 ٤ٕفص soufianehassine.fr@gmail.com 23 ؤٔؽً ُِ٘ش لُٕت 40

 Md1@nacerigmail.com 32 ٌوُ زلًّ خٌٕدٌُٜ 49
خٌمُٝ 
 خٌىسَت
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 خحلُّٕص Alhoceimi_tanger@hotmail.com 35 ٌوُ ػسًخحلٍ خحلٍٕت 55

٥ُٔمص خ Omar_1991Eljaidi@hotmail.com 28 ٌوُ ػُّ خجلًٌُ 56
 ٘فٙدوْ

57 Fatima Hassoun ً29 ؤٔؽ Tima.tanger@gmail.com ٤ٕفص 
 ظ٥ىخْ hanaeimrani7@gmail.com 27 ؤٔؽً ٕ٘دء خٌؼُّخين 58

 ٤ٕفص mounirkarim109@hotmail.com 35 ٌوُ َِٕت وُمي 63

 وِخْ Elhjiri.Otman@gmail.com 26 ٌوُ ػؽّدْ خحلفَتٌ 64
 ٤ٕفص asmaejarjor@gmail.com 32 ؤٔؽً ؤمسدء وُوُ 70
 ٤ٕفص Z.hicham.1@hotmail.com 35>  ٌوُ ٘ٙدَ خٌّودف 95

 ظ٥ىخْ Yassine.karkich@gmail.com 28 ٌوُ َدُٔت وُوُٗ 96

 ظ٥ىخْ aminesghiar@gmail.com 23 ٌوُ ؤُِت  خٌٝغُدَ 100

فىق  ؤٔؽً آُٔد.  خدلًُ.  105
35 douae.assia@hotmail.fr ٤ٕفص 

ْخدلىِو 110  ٤ٕفص hindelmaouzoun@gmail.com 28 ؤٔؽً ًٕ٘ 

 youssef_azzouz@hotmail.com 35>  ٌوُ َىٔف ػّوِ 119
خجلسهص 
 ٘فٙدوْ

زلًّ  خٌؼًخيت 125
 ٤ٕفص mohammed.yassine.odati@gmail.com 32 ٌوُ َدُٔت

 خحلُّٕص elhamadiadil@gmail.com 25 ٌوُ ػديي خحلّديٌ 135
 ٤ٕفص youssef132@gmail.com 35 > ٌوُ َىٔف خٌّوخٌ 140
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 ٤ٕفص Mourou.najat@gmail.com 35>  ؤٔؽً صلدش ِىَو 141

 ٤ٕفص Hichamboghnaim@hotmail.com 35>  ٌوُ ٘ٙدَ ميدزىغٕ 171

 ٤ٕفص amineouchchne@gmail.com 24 ٌوُ زلًّ خُِت خو٘ٓ 179

خدل١ُك  Omarhajajje@gmail.com 21 ٌوُ ػُّ لفدؾ 192
 خٌفًُٕق

 خٌفًُٕق Chaimaa.amaachou@gmail.com 26 ؤٔؽً ُّ٘دء ؤِؼد٘ى 201

 خٌؼُخجٗ Rahmaxoxo1985@gmail.com 34 ؤٔؽً َمحص زًَٕهُص 214

 خٌفًُٕق chaibi.zaka@gmail.com 29 ٌوُ ِوَُدء خٌٙؼُيب 216

 خٌفًُٕق afallah.abdelbari@gmail.com 22 ٌوُ ػسًخٌسدٌَ خفالق 220

 خٌفًُٕق ismailalkahlouni@gmail.com 22 ٌوُ دػًُخمس خٌىمٍىين 225

 ٤ٕفص youssraelhaouzi96@gmail.com 23 ؤٔؽً َُٕي خحلىٌِ 245

275 
خِؼدي 

 ٤ٕفص Oelhawzi@gmail.com 27 ٌوُ ػُّ خحلىٌِ

 ٤ٕفص amal.benjallem@gmail.com 23 ؤٔؽً خِدي زٕفٍُ 277

 ٤ٕفص   35>  ٌوُ  ػُّ زٍُّٕٕدْ 386

 


